CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 12 DE
DEZEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos doze dias do mês de dezembro 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 Quadragésima Segunda Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da
Sexta Legislatura sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência
acolheu todos os colegas Vereadores e Vereadora, os funcionários da Casa, também os
funcionários do Poder Executivo, Secretários Municipais, 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 solicitou ao Nobre Secretário que procedesse a chamada
dos Senhores Vereadores, verificando-se a presença de todos, e havendo quórum declarou
abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em discussão a ata
da Sessão Ordinária realizada em cinco de dezembro 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 12 de
dezembro de 2017: Projeto de Lei nº 040/2017, de autoria do Poder Executivo, Estima a
receita e fixa a despesa do Município de São Roque do Canaã para o Exercício Financeiro
de 2018; A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opina pela APROVAÇÃO.
Requerimento nº 032/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao
presidente desta Casa, após deliberação do plenário, seja encaminhado por intermédio de V.
Exa. à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Defesa Civil e Secretaria de
Assistência Social, por intermédio do Sr. Prefeito, que seja feita vistoria técnica e social nas
residências que ficam na área do início da Rua Miguel Angelo Piontkovsky – Bairro Nossa
Senhora das Graças até a Pracinha Bela Vista, no sentido de informar/orientar aos
moradores daquela localidade, a real situação da mesma, quanto à providências possíveis
ou necessárias, no que diz respeito ao risco de acidente ou desastre; Indicação n°
094/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, indicando ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, melhorias (revisão e limpeza) em toda a rede de
esgoto e galerias de águas pluviais na Rua Lourenço Roldi, no Bairro São Roquinho, com
início nas proximidades da residência da Sra. Rosimere Roldi, até o seu final, neste
município. Indicação n° 095/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, indicando ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua
Secretaria Municipal de Desenvoovimento Econômico, a construção de caixas secas (para
captação de água das chuvas) às margens das estradas de nosso município, onde houver
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necessidade; Indicação n° 096/2017, de autoria dos Vereadores Miguel Djalma Salvalaio e
Claudecir Strelow, indicando ao Excelentíssimo Senhor prefeito municipal, à Defesa Civil
municipal, e ao Senhor secretário municipal de Obras e Serviços Públicos deste município,
o mapeamento urgentemente de áreas de risco do bairro nossa senhora das graças e
outros que apresentem riscos de desmoronamento e deslizamentos através de profissionais
competentes, neste município; Indicação nº 097/2017, de autoria dos vereadores Geraldo
Singer e Renato Angelo Gastadi, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
através de todas as sua secretarias deste município, disponibilização de cursos
profissionalizantes e de aperfeiçoamento aos servidores públicos municipais. A Presidência
Submete o Requerimento n° 032/2017 à discussão, A Presidência submete o Requerimento
n° 032/2017 à votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados.
Requerimento n° 032/2017 aprovado senhores vereadores. Não havendo oradores inscritos
para fazer uso da tribuna livre na forma regimental, a Presidência franqueia a palavra aos
senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora,
colegas vereadores, vereadora, colegas de trabalho desta casa de leis, Senhores e
Senhoras, Boa noite a todos,, quero começar falando um pouco do meu requerimento,
requerimento com relação àquela área do bairro Nossa Senhora das Graças, na Rua
Antônio Gil Veloso, onde inicia a Rua Miguel Ângelo Piontkowski, este vem atender ao
pedido da comunidade, é o papel do vereador a gente viu aquela situação, porque eu fiz um
requerimento e não indicação, neste requerimento meu tá pedindo a Secretaria de Obras, a
Secretaria de Assistência Social e a defesa civil que faça uma vistoria técnica, no caso a
Defesa Civil, Secretaria de Obras e a Secretaria de Assistência, para que façam um laudo,
para saber a real situação daquela localidade, porque uma grande preocupação que eu
tenho, é com relação a essa questão da Rua Antônio Gil Veloso, que dá acesso ao Bairro
Nossa Senhora das Graças, nós já tivemos um problema sério 2013, com o deslizamento de
terra que ocorreu ali, muita das residências que ali estão, correm perigo segundo a Defesa
Civil daquela época, então quando começa o período de chuva é uma preocupação enorme
das pessoas, querendo saber o que que vai acontecer, tenho que sair, não vou sair, quais as
providências que tem que tomar. Então nesse requerimento a gente pede as providências,
no sentido de estar fazendo essa vistoria, por que é tendo este laudo técnico que pode até
justificar até o aluguel social, para as pessoas que ali estão, e talvez não tenha condições de
ir para uma outra localidade, por isso pode justificar essas pessoas a terem direito a esse
benefício, e até mesmo se pensar futuramente do que vai fazer com essas pessoas que ali
residem, aquela localidade vai ser demolido, não sei, a Defesa Civil que vai dizer, as
pessoas que ali estão, qual será o destino delas, irão ser alocadas em uma outra localidade,
não sei, então isso através dos laudos, porque o requerimento, com o requerimento eu vou
ter em mãos uma resposta para passar para a comunidade, que irá saber qual a real
situação, o que se pode fazer, o laudo social Secretaria de Assistência, Defesa Civil e
Secretaria de Obras, para que não ocorra, porque estamos chegando no período chuvoso,
as chuvas virão, então a população tem que estar ciente da real situação, o que vai ocorrer
se elas forem deslocadas de lá, então as providências tem que ser tomadas nesse sentido,
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por isso que eu fiz este requerimento a pedido e outra indicação foi feita no primeiro dia que
nós chegamos aqui nesta casa de lei, com relação ao muro de arrimo naquela localidade, eu
sempre falo com as pessoas um dos maiores problemas que nós temos no município, é
essa questão desta localidade ali, nós temos que tomar providências, temos que buscar
parceria junto o governo do estado, junto com a Defesa Civil, com governo federal, para
tentarmos na medida do possível fazer este muro de contenção ali, porque não tem
escapatória, não tem uma outra providência, é fazer essa obra, que é de suma importância
para o município. Também quero falar um pouco que nesse caso eu fiz uma indicação, para
construção de caixa seca em todas as proximidades das estradas do nosso Município,
Sabemos que foi comprovado que a caixa seca, onde se constrói ela retém água no período
chuvoso e essa água se não tiver a caixa seca ela vai tudo para o rio e por sua vez, vai dar
os oceanos, e a gente perde, construindo a caixa seca, essa água fica retida ali, naquela
localidade e consequentemente as nascentes vão retornar, então é esses dois pedidos a
gente faz e a gente pede que o Prefeito analise, o Executivo analise com todo carinho, e
tente solucionar, na medida do possível, sabemos da dificuldade, mas a gente está aqui
para ouvir o clamor da sociedade e levar para quem é de dever de executar, que nós
legislativo nós não executamos, nós ouvimos, levamos as reivindicações para o Executivo,
para que na medida do possível, seja resolvido, quero também convidar população do
município que estão presente, que na próxima sessão eu estarei fazendo uma prestação de
contas, do meu mandato, algumas coisas que nós fizemos, tudo relacionado a este quase
um ano, então eu convido na próxima sessão, todos terão oportunidade de ver o que que a
gente fez durante um ano de mandato. Quero também parabenizar o colega Gabriel, que
hoje vai fazer sua prestação de contas, fico contente, isso é importante Gabriel, a gente
estar aqui demonstrando, falando com a comunidade, qual são as obrigações, o que vocês
nos proporcionaram estar aqui, e a gente tem que retribuir com trabalho. Queria também
falar de outro assunto, com relação a CESAN, a gente está com uma dificuldade enorme,
Senhor Presidente, quando precisa de qualquer coisa, a gente liga vezes não atende, tem
que ligar para Santa Teresa, Ligar para aquele 115 eu acho que é Vitória, enfim é um
problema sério que já passou do momento da CESAN ter um escritório aqui, tivermos
convocando eles para vir aqui, assumiram alguns compromissos, que iriam fazer, e até
agora nada, hoje o colega trouxe e me mostrou, as condições da água, do jeito que está
chegando, se não chove nós não temos água, se chove a CESAN não tem condições de
tratar uma água com um pouquinho de barro, isto é um absurdo, o aparelho que tem na
estação daqui é arcaico, disseram que iam tomar providências, mas nada se foi feito, com
relação à melhoria da estação de tratamento, e vendo a cor da água que chega nas
residências, água tem, mas esta faltando aparelhos para um melhor tratamento da água, a
CESAN obteve muito lucro no município nos últimos anos, mas investimento em São Roque,
isso não aconteceu, então eu aproveito o momento pedir o nosso procurador que elaborasse
um requerimento, assinado por todos os colegas vereadores, solicitando imediatamente à
CESAN, que instale um escritório aqui no Município, para atender ao cidadão, resolvendo as
demandas dos consumidores. Meu boa noite a todos. A Presidência mantem franqueada a
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palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos,
quero agradecer a presença de todos, que estão aqui, os moradores do bairro Nossa
Senhora das Graças, os demais moradores do município, tem gente de Santa Júlia, São
Bento e São Roquinho, hoje eu queria tomar um minuto do tempo de vocês para falar um
pouco sobre a minha prestação de contas, o que eu fiz ao longo de 2017, de antemão eu
quero me solidarizar à população do bairro Nossa Senhora das Graças, quanto à localidade
de risco, e parabenizar o Vereador Gilmar pelo requerimento, e o Vereador Claudecir e o
Presidente pela indicação, no sentido de tomar as providencias necessárias. Na minha
condução legislativa no ano de 2017, pontuando minhas ações que tiveram como base, o
meu compromisso de campanha eleitoral, desta forma quero dar transparência ao meu
mandato legislativo que o povo de São Roque me confiou, nestes doze meses, eu fiz vinte e
uma indicações ao executivo, onde, na área da saúde fiz três, meio ambiente duas, obras
nove, educação uma, assistência social uma, esporte e laser uma, agricultura duas, finanças
quatro, dentre elas a valorização do servidor publico municipal, citando algumas de maior
relevância, porque indicação é o documento onde nós identificamos a deficiência e levamos
ao executivo para que tome as providências, na área da assistência social, eu indiquei a
contratação de um maestro para o centro de apoio, tendo em vista que existe os
instrumentos lá para a formação da banda marcial no município, na parte da valorização do
servidor publico, eu solicitei a alteração do estatuto do servidor publico municipal, que, no
meu entender, esta deficitário, pedi também o reajuste no valor do auxilio alimentação para
os servidores municipais, solicitei um estudo pertinente, visando conceder aumento do valor
das diárias dos servidores do executivo, e é com satisfação que recebi a informação que
será concedido este reajuste, fiz uma indicação em conjunta com o vereador Gilmar,
solicitando o dia de folga no dia do aniversário do servidor público, isso entra na parte de
valorização do servidor municipal, indiquei também a contratação de um engenheiro
agrônomo, tendo em vista a necessidade de atender o produtor rural, na agricultura eu pedi
cascalhamento das estradas vicinais, na educação, solicitei a inclusão da disciplina de
educação ambiental, no currículo escolar, e em parceria com alguns vereadores, solicitamos
a construção de uma área de laser no Bairro Sitio Recreio, que seja revisto o código de
obras do município, e também uma série de outras medidas que tiveram o intuito de
melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. Quanto à requerimentos, eu produzi
vinte e seis requerimentos, que tiveram o intuito de obter documentos e esclarecimento do
poder executivo, possibilitando assim nosso trabalho de fiscalização, e também solicitar
providencias e esclarecimentos de autarquias do estado, como a CESAN, onde a mesma
veio e fez suas explicações, e como o colega Gilmar disse, ficamos só nas palavras. E
outros órgãos estaduais, como DER, e este eu ressalto porque surtiu efeito, com os
requerimentos que fizemos, tivemos a construção de alguns redutores de velocidade, e
outros já estão em estudo de implantação, e isso mostra que os requerimentos foram
validos, mas as vezes só o requerimento não basta, nós mesmos nos deslocamos até Vitória
para cobrar, que estes requerimentos forem cumpridos, um outro requerimento que quero
exaltar, foi o que todos os vereadores assinaram, qual foi o da SUDENE, onde todos se
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empenharam para a inclusão do nosso Município na região da SUDENE, foi um papel
importante dos vereadores neste momento, tendo em vista as dificuldades que os nossos
produtores enfrentaram ao longo dos anos, quero falar sobre meus projetos de Lei, onde
propus quatro projetos, Um que trata da agricultura familiar, da produção agroecológica e
orgânica, dois do esporte e laser, onde um foi do apoio ao Ciclista e outro que foi o dia do
ciclista, e participei em conjunto com a mesa diretora de um projeto mais burocrático.
Durante este ano eu realizei reuniões com algumas comunidades, juntamente com alguns
vereadores, em algumas fui sozinho, buscando ouvir as comunidades, e levando possíveis
soluções aos anseios da população, acho oportuno esclarecer as diversas viagens
realizadas à vitória, para reuniões com deputados, assessores, secretários de estado e
diretores de órgãos, que são responsáveis por atuação em determinadas ares de atuação,
sempre busquei tratar de assuntos da população, e estas viagens não foram em vão, e no
ano seguinte estas reuniões trarão benefícios ao Município, me reuni com secretários
municipais também, e, ao meu ver, consegui cumprir com o que me propus a realizar no
município, entendo que posso ter falhado em alguns aspectos, mas estou feliz com o que
conquistei, reafirmo o meu compromisso para no próximo ano continuar com a minha luta
em ajudar a população de São Roque do Canaã. Boa noite a todos. A Presidência mantem
franqueada a palavra aos senhores vereadores. Continuando com a palavra a presidência
parabenizou o vereador Gabriel pela prestação de contas, porque é um dever do vereador
de estar mostrando o que ele conquista, todas as indicações, requerimentos e projetos de
lei, sempre tem o intuito de melhorar o Município, sabemos que tudo depende de recursos, e
o município depende do estado e da União, e é importante buscar os deputados para trazer
os recursos para beneficiar os munícipes, e quanto ao requerimento que o Gilmar propôs,
nós estamos preocupados com esta rua especifica, e em outra subida do Bairro Nossa
Senhora das Graças houve um desmoronamento, então temos que observar as áreas de
risco e levar até o executivo, e temos que ouvir a população, porque é ela que esta vendo o
que ocorre no município, para que sejam evitadas até tragédias. Quanto a CESAN nós já
tivemos um atendimento melhor, e hoje nem o telefone que anteriormente funcionava, já não
existe mais, e vemos que o município cresceu e o investimento não acompanhou, e por ser
uma autarquia do estado, ela não presta obediência ao município, por isso nós temos que
cobrar realmente a melhoria do serviço de abastecimento, pelo menos com um telefone que
receba as reclamações. Neste momento o Vereador Gilmar Meireles solicitou uma parte.
Sendo concedida pelo Presidente. Vereador Gilmar Meireles: Se necessário nós
deveríamos acionar o Ministério Publico, com relação a este descaso, mencionar esta
reunião que tivemos aqui, e nada foi feito, baseado neste requerimento, e acioná-lo para que
tome alguma providência quanto esta situação, que ai a CESAN vai dar a devida atenção ao
município. Continuando a Presidência disse que teve a oportunidade de, junto ao Prefeito e
um assessor da deputada Janete de Sá, de ir até o Presidente da CESAN, e lá foram
passados os anseios, e nada foi feito, e nós estamos sofrendo com este desinteresse.
Estamos para aprovar o plano de saneamento, que entrara na próxima sessão, e nós
dependemos da CESAN ter este compromisso. talvez até chamara a A GAZETA para fazer
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uma matéria jornalística, porque não estamos fazendo nada contra a CESAN e o estado, e
sim reivindicando um direito nosso. O Vereador Leonardo Casotti Peroni solicitou uma parte.
Vereador Leonardo Casotti Peroni: Vamos fazer um abaixo assinado e parar de pagar as
taxas à CESAN, que assim que ela parar de receber todo mês os valores da população,
rapidamente ela vai resolver o problema. Porque independente da qualidade da água, todos
pagam, fazendo isso a CESAN vai procurar solucionar o problema. Continuando com a
palavra a Presidência concordou, dizendo que a CESAN está acomodada, e mais uma vez
eu digo aos moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças, que, sempre que encontrarem
algum problema, que procurem a nós ou os secretários municipais para que não ocorra
nenhuma tragédia. A presidência submete à deliberação do plenário acerca da continuidade
dos trabalhos legislativos sem o intervalo regimental, e os vereadores que concordarem
permaneçam sentados. Prosseguindo os trabalhos, a presidência solicita ao secretário a
proceder à nova chamada dos senhores vereadores. Confirmando a presença de todos os
vereadores. A presidência submete o Projeto de Lei n° 040/2017 à discussão. A presidência
submete o Projeto de Lei n° 040/2017 à votação, e os vereadores que aprovarem
permaneçam sentados. Projeto de Lei n° 040/2017 aprovado senhores vereadores. Nada
mais havendo a tratar a presidência agradece a presença de todos encerrando a presente
Sessão Ordinária. Para constar, eu, Gabriel Força Silvestre, ______________________,
Secretário, extraí, lavrei e assino a presente ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à
sessão ordinária os seguintes vereadores: Claudecir Strelow Fabiano Margon, Gabriel Força
Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma
Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Ângelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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