CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 14 DE
NOVEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR GERALDO SINGER.
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas,
realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito
Santo, a Trigésima Oitava Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta
Legislatura sob a Presidência do Vereador Geraldo Singer. A Presidência acolheu todos os
colegas Vereadores e Vereadora, os funcionários da Casa, também os funcionários do
Poder Executivo, Senhoras e Senhores e todos os que vieram participar desse momento,
sejam todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou o Vereador Gilmar Meireles
para efetuar a leitura de um trecho Bíblico invocando a proteção de Deus, a Presidência
convidou o Vereador Gilmar Meireles para secretariar os trabalhos e em seguida solicitou ao
Nobre Secretário que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se a
ausência dos vereadores Miguel Djalma Salvalaio e Fabiano Margon, e havendo quórum
declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em
discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em sete de novembro de dois mil e
dezessete, sendo aprovada por todos os presentes. Em seguida a Presidência solicitou ao
Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do
dia 14 de novembro de 2017; Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria do vereador Gilmar
Meireles, Institui a garantia de passe livre no transporte coletivo urbano para idoso acima
dos 60 anos no Município de São Roque do Canaã-ES; A Comissão Permanente de
Legislação, Justiça e Redação Final opina pela APROVAÇÃO. A Comissão Permanente de
Obras e Serviços Públicos opina por sua APROVAÇÃO. Emenda Supressiva nº 002/2017,
ao Projeto de Lei nº 035/2017, de autoria dos vereadores Renato Ângelo Gastaldi, Leonardo
Casotti Peroni e Gabriel Força Silvestre – Membros da Comissão Permanente de
Legislação, Justiça e Redação Final, suprimindo o Parágrafo único do art. 4º bem como o
art. 5º do Projeto de Lei nº 035/2017; Projeto de Lei n° 041/2017, de autoria do Vereador
Gilmar Meireles, Institui 15 de maio como o dia de incentivo à inclusão do “Casamento
Comunitário Coletivo”, no calendário oficial de datas e eventos do Município de São Roque
do Canaã – ES e dá outras providências. Indicação n° 087/2017, de autoria do Vereador
Gilmar Meireles, indica ao Poder Executivo Municipal, a necessidade de viabilizar um terreno
para a construção do centro de convivência do Idoso neste município. A Presidência
encaminha o Projeto de Lei n° 041/2017 à Comissão Permanente de Legislação, justiça e
Redação Final. Não havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre na forma
regimental, a Presidência franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel
Força Silvestre: Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente e funcionário da
casa, eu gostaria aqui em primeiro lugar de registrar meus parabéns ao secretário de obras
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de Gabriel Milli por ter atendido a minha indicação de recuperar a malha asfáltica no bairro
São Roquinho, então que fique o meu registro de agradecimento ao secretário, queria
parabenizar também o colega, companheiro Gilmar Meireles, pelo projeto de lei que
encaminhou a esta casa, que fala sobre passe livre para os idosos, eu acho que o
reconhecimento da população idosa, que tanto ajudou nosso município, no desenvolvimento
e crescimento do nosso município, é de grande importância esse projeto de lei, e a sua
indicação também no que diz respeito à construção de um centro de convivência para os
idosos, que realmente precisam disso então é uma indicação importante para o município e
para esse público que são roque possui hoje, de pessoas na terceira idade mas são pessoas
atuantes ativas, e que precisam desses espaços realmente, eu gostaria senhor Presidente
de tocar novamente no assunto da SUDENE e fazer um registro de alguns acontecimentos,
quero dizer que minha posição no que diz respeito a Câmara Federal continua a mesma,
tenho convicção que os deputados que lá estão foram omissos, a Senadora Rose de Freitas
me disse que foi um lapso de memória, mas eu questionei, um lapso de memória de quatro
em quatro anos eles não tem lapso de memória para pedir votos, então minha posição
quanto ao assunto não muda. inclusive alguns deputados estão querendo aproveitar o
momento de dizer que estão fazendo emendas para resolver o problema, mas se quisessem
fazer emendas, que fizessem na Câmara, pois é lá o local para eles o fazerem, no senado
que decide são os senadores, por fim gostaria de frisar a importância que esta casa teve
neste momento, todos os vereadores elaboraram um requerimento e encaminharam à
Senadora Rose de Freitas. todos os vereadores trabalharam em varias frentes, procuramos
atores políticos do estado, para aumentar a força, conversamos com o ex-prefeito Marcos
Guerra, pedimos para que ele intercedesse junto à Senadora Rose, e no sábado nós
tivemos a resposta da Senadora que ela provavelmente vai ser relatora do Projeto, e sendo
a relatora, ela nos garantiu que o nome de São Roque do Canaã estará presente na
abrangência da SUDENE do estado do Espirito Santo, então nesses pontos nós devemos
esquecer as questões partidárias, políticas e ideológicas, e pensar no bem do município,
então esta câmara se posicionou de forma correta, e é assim que ela deve se comportar.
Boa Noite a todos. A Presidência mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores.
Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores,
vereadora, colegas de trabalho desta casa e senhoras e senhores presentes, meu boa noite,
quero de modo especial também cumprimentar a presidente da terceira idade que se faz
presente e demais membros que aqui estão, esse projeto de lei, como Gabriel falou, é um
projeto de lei de suma importância, viemos acompanhando o trabalho da terceira idade,
grupo muito unido, e um grupo que merece muito respeito, igual Gabriel disse, é quem muito
já fez para o município e ainda está fazendo, que é nossa terceira idade, então esse projeto
de lei garante o direito de vocês e ter acesso ao transporte gratuito dentro do município,
peço aos nobres colegas, que vai ser votado hoje, que olhem com carinho e nos auxiliem na
votação desse projeto, então é mais uma conquista para vocês, que é o direito de vocês, já
é direito constitucional a partir dos 65 anos, e a partir dos 60 anos requer ao município
regulamentar, e aqui nós estamos fazendo isso, e logo em seguida eu faço a indicação ao
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nosso Poder Executivo, quero também cumprimentar o chefe de gabinete que aqui se faz,
Leandro, que olhe essa indicação com carinho, que é a construção de um centro de
convivência para terceira idade, onde eles possam estar desenvolvendo seu trabalho, os
seus encontros, ou seja, ter um momento mais descontraído entre os colegas, que o
Executivo olhe com carinho esta indicação, eu tenho certeza que é de suma importância
para a terceira idade do nosso município. Pegando um pouco na fala do colega Gabriel, fico
feliz Gabriel com relação à questão da SUDENE, os nobres colegas abraçaram a causa,
fizemos este ofício juntamente a Senadora e logo em seguida a gente ver alguns autores na
Câmara Federal dizendo que vão colocar uma emenda, agora não tem como colocar
emenda é mesma coisa de um vereador falar que vou lá na Assembleia Legislativa do
Estado e coloca uma emenda no projeto de lei, não existe isso, o que eu tenho que fazer é
aqui dentro da minha casa, houve o equivoco, o esquecimento, mas essa intervenção foi
fundamental, aonde nós procuramos a Senadora e ela assinalou positivo. temos outros
autores políticos, como o Gabriel falou, não poderiamos esquecer que o nosso Deputado
Estadual da Vitória também que interviu junto com a Senadora nessa questão, e também
nosso ex-prefeito, o Gabriel falou nós sentamos juntamente com a vereador Leo Perroni,
Olga, Fabiano e onde nós pedimos também a ele para nos auxiliar nesta questão, sabemos
da ligação que ele tem com a Senadora, e da Senadora para com nosso municipio, hoje
devemos esquecer as divergências políticas, hoje nós somos vereadores para o município
de São Roque Canaã, independente da sigla política, então ela como relatora no Senado,
assinalou positivo, que ela vai, na medida do possível e viabilidade, colocar o nosso
município dentro da área da SUDENE, vocês podem certeza vai ser de suma importância,
quem vai ganhar é o município São Roque Canaã, vai ganhar muito, quem pertence à
SUDENE tem incentivos enormes, tanto para empresa vir para o município, para a questão
da renegociação da dívida, sabendo que produtor esta endividado, principalmente pela
questão hidrica, a questão da seca, então estando na SUDENE vai ter um diferencial na
hora fazer renegociação e até mesmo montar um investimento dentro do Município de São
Roque Canaã, Gabriel acho que você deve ter esquecido também uma questão, nós nos
deparamos na Câmara com a cartinha que chegou, endereçada ao Vereador Gilmar e ao
Vereador Gabriel, carta esta lacrada, foi até uma funcionária da casa que nos entregou,
aonde a carta faz um relato de algumas coisas que estão ocorrendo, não vamos mencionar
nome, mas nós iremos averiguar, o conteúdo se procede mesmo, porque aqui menciona
alguns funcionário do escalão que não está cumprindo horário, segundo o relato que está
aqui é alguém, que anonimamente isso é muito importante fico contente de ver isso, a
população se manifestando, onde tem alguns funcionários que não estão cumprindo,
trabalhando 2 dias por semana, a carta diz que são 15 pessoas que assinaram essa carta,
mas não manifesta o nome, não estou aqui dizendo que está ocorrendo, mas chegou até
nós, e nós temos que dar uma satisfação, nós somos representantes da sociedade, se eu
não mencionasse esta carta hoje é como se a gente não tivesse recebido, vamos averiguar
se realmente está acontecendo, porque se tem um funcionário que trabalha só dois dias, e
os outros também irão trabalhar só dois dias, independente se é comissionado, o que for.
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Neste momento o Vereador Gabriel Solicitou uma parte na fala. Vereador Gabriel Força
Silvestre: Na verdade não foram quinze pessoas que assinaram o manifesto, e sim quinze
pessoas que idealizaram a denúncia, nós não estamos culpando nem julgando ninguém, o
que faremos um requerimento solicitando os esclarecimentos ao fato, sem apontar e acusar
ninguém neste sentido, obrigado. Continuando com a palavra o Vereador Gilmar Meireles: e
é isto que o colega disse, aqui não diz que assinou, foram quinze que se manifestaram ao
problema, esta casa fica feliz ao termino da questão da SUDENE, se conseguirmos ser
incluídos na região, porque quem ganha somos nós. Boa noite a todos. A Presidência
mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores. A Presidência submete à
deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o intervalo
regimental, e os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Continuando com os
trabalhos a Presidência solicita ao secretário que proceda a nova chamada dos vereadores.
confirmando somente as ausências dos vereadores Miguel Djalma Salvalaio e Fabiano
Margon. A Presidência Submete a Emenda Supressiva n° 002/2017, à discussão. A
Presidência Submete a Emenda Supressiva n° 002/2017 à votação, e os vereadores que
aprovarem permaneçam sentados. Emenda Supressiva n° 002/2017 aprovada senhores
vereadores. A Presidência Submete o Projeto de Lei n° 035/2017 com a Emenda Supressiva
n° 002/2017, à discussão. A Presidência Submete o Projeto de Lei n° 035/2017 com a
Emenda Supressiva n° 002/2017 à votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados. Projeto de Lei n° 035/2017 com a emenda Supressiva n° 002/2017 aprovada
senhores vereadores. a Presidência convidou a todos os vereadores para comparecer no dia
16 de novembro de 2017, próxima quinta, às 10 horas, na câmara municipal, para um bate
papo com o deputado federal Carlos Manato. Nada mais havendo a tratar a presidência
agradece a presença de todos encerrando a presente Sessão Ordinária. Para constar, eu,
Gilmar Meireles, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e assino a presente
ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores:
Claudecir Strelow, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo
Casotti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Ângelo Gastaldi.

Geraldo Singer
Presidente.
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