CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 26 DE
DEZEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.

Aos vinte e seis 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
Quarta 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, o Prefeito Municipal, o Deputado
Federal Paulo Foleto, Senhoras e Senhores e todos os que vieram participar desse momento sejam
todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba
Simonelli, 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 da totalidade e havendo quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a
Presidência colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em dezenove de dezembro de
dois mil e dezessete, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidência solicitou ao
Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Projeto de Lei nº 042/2017, de autoria do
Vereador Gilmar Meireles, Institui o dia municipal da adoção, proteção e bem-estar dos aninais e a
semana municipal da adoção, proteção e bem-estar dos animais, no município de São Roque do
Canaã-ES; A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina por sua aprovação
com a Emenda Supressiva nº 003/2017; Emenda Supressiva nº 003/2017, de autoria dos membros
da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final – Vereadores Renato Angelo
Gastaldi, Leonardo Casotti Peroni e Gabriel Força Silvestre, suprimindo o art. 3º do Projeto de Lei nº
042/2017, renumerando-se o art. subsequente; Projeto de Lei nº 043/2017, de autoria do Poder
Executivo, Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude (CONJUVE), e dá outras
providências; A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina por sua
aprovação com a Emenda Modificativa nº 003/2017; Emenda Modificativa nº 003/2017, de autoria do
Vereador Gabriel Força Silvestre, modificando o art. 3º do Projeto de Lei nº 043/2017; Projeto de Lei
nº 048/2017, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a instituição e critérios de repasse e
execução do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola – PMDDE, e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 050/2017, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a alteração da Lei nº 274/03,
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 051/2017, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre
alteração da Lei nº 47/1997, e dá outras providências; Moção nº 007/2017, de autoria do Vereador
Gilmar Meireles, de CONGRATULAÇÕES à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “David
Roldi”, pela conquista do título de Campeã Estadual dos Jogos da Rede 2017; Indicação nº 099/2017,
de autoria do Vereador Claudecir Strelow, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
São Roque do Canaã, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, a instalação de um
maternal 3 e creche até 3 anos na Emei Santa Julia; Indicação nº 100/2017, de autoria do Vereador
Miguel Salvalaio, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por
intermédio da Secretaria Municipal de Educação, a instalação de um laboratório de informática na
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EMEI Darly Nerty Vervloet; Indicação nº 101/2017, de autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi,
indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e o Senhor Secretário Municipal de Educação
deste município, que o Secretário de Educação viabilize a passagem de uma Van escolar na localidade
da Saúde, para levar as crianças até a creche local situada no centro do Município; e
OF/SESP/PC/SPRN/12ª Regional ST/DPST/ES/Nº 494/2017, da 12ª Regional de Polícia Civil de
Santa Teresa/ES, Delegacia de Polícia do Município de São Roque Do Canaã, informando que nos
dias 27 de dezembro de 2017, 03, 10, 17, 24 e 31 de janeiro de 2018, não estarão realizando os
atendimentos na Câmara Municipal de São Roque do Canaã/ES, em virtude da falta de efetivo para o
deslocamento. A Presidência submete à discussão o Requerimento n° 034/2017. A Presidência
submete à votação o Requerimento n° 034/2017 e os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados, Requerimento n° 034/2017 aprovado senhores vereadores. Neste momento a Presidência
passou a Presidência dos trabalhos ao Vereador Geral Singer, para que assim possa ir à tribuna para
fazer a sua prestação de contas do ano de 2017. Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Boa noite a
todos, cumprimento a todos os vereadores, o Deputado Estadual Josias da Vitoria, Professor Negrelli e
seus alunos, Deputado Federal Paulo Foleto, e Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Rubens
Casotti, é uma alegria ver todos aqui, e assim fazemos a prestação de contas de nosso trabalho
durante o ano que se encerra, quero fala, primeiramente, do trabalho como vereador, nós elaboramos
algumas indicações, algumas sozinho e outras em parceria com outros vereadores totalizando 26
indicações, sendo que algumas já foram atendidas pelos executivo, e outros nós destacamos pela
importância para o município, como a reforma do CRAS, que esta em faze inicial, um redutor de
velocidade na Rua João Vago, nas proximidades da Creche municipal, a instalação de uma torre
telefônica no distrito de Santa Julia, executada pela SEAG em parceria com a deputada Janete de Sá,
a aquisição de um Micro Ônibus para atender a Secretaria de Saúde, para atender a população que
precisa se deslocar para fazer algum tratamento, também a construção de um centro de convivência e
fortalecimento de vinculo, no bairro são roquinho, e uma que foi encaminhada agora, do laboratório de
informática na escola Darli Nerty Vervloet, lá nos temos um laboratório com 27 computadores que esta
paralisado desde 2014, em conversa com o secretário, ele disse que não é difícil para reativá-lo, e
espero que o município o coloque para funcionar, que beneficiará, tanto os alunos quanto a população
com alguns cursos abertos, e esperamos o atendimento, e gostaria de agradecer ao Prefeito que aqui
se faz presente, que foi o reajuste para os servidores do executivo que foi atendido, onde houve um
aumento de dez por cento, durante este ano. Fizemos também alguns requerimentos, onde na maioria
foi requerido a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, o melhor efetivo da Policia
Civil e Militar no município, pedimos até uma delegacia da Policia Civil, diante da dificuldade de termos
atendimento da Policia Civil para a população, e com reuniões com o comando da Policia Militar
conseguimos algumas melhorias, como viaturas, melhoras no atendimento, e isso são importantes
passos dados neste tempo. Fizemos também Projetos de Lei, onde o mais relevante foi a instituição do
agendamento telefônico para consultas médicas para pacientes idosos, e pessoas com deficiência, nas
unidades de saúde do município, fizemos este projeto de lei, já existe uma lei federal que dá respaldo
a este projeto, e algumas outras que fizemos juntamente com o Prefeito, eu tive a alegria que estar
junto ao Prefeito em audiências com o Governador do Estado, também junto ao Presidente da CESAN,
levando reivindicações da população, também nas Secretarias Estaduais, na Assembleia Legislativa
com deputados estaduais, e também, durante a paralisação da policia militar, fomos até o exercito para
buscar atendimento da corporação no município, e fomo atendidos, e fico feliz por apresentar estas
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indicações, e os deputados que enviaram emendas para trazer recursos para o município, e de modo
especial quero agradecer ao Deputado Federal Paulo Foleto, onde recebemos, no mês passado, os
recursos para aquisição de uma draga para atender aos produtores rurais de São Roque, e mais 410
mil reais para aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde municipal. Como presidente da
casa neste primeiro ano, gostaria de agradecer aos demais colegas vereadores e todos os servidores
da casa, pelo apoio no trabalho, peço desculpas por em algum momento não atender algum pedido,
mas fazemos tudo o possível para atender a todos, sempre conto com as orientações do procurador da
casa, do controlador do município, para sempre fazer o que é permitido por lei, e temos também o
tribunal de contas que sempre nos orienta, o Ministério Publico que sempre nos notifica acerca de
alguma dúvida, e até em conversa com o MP, eu fui informado que em vinte anos de município, nunca
o MP recebeu tantas denuncias como neste que se encerra, e temos que atender a todas, e temos que
desprender de tempo que poderia estar sendo usado para outra coisa, mas temos que responder aos
questionamentos, sempre estive participando de reuniões com o prefeito para sempre buscar o bem
estar da população, e com a colaboração de todos os vereadores e servidores do legislativo, pudemos
fazer algumas melhorias nas instalações físicas da Câmara, tivemos uma melhora na aparelhagem de
som do plenário, com a instalação de um microfone em cada mesa do vereador, fizemos uma melhoria
no site da câmara, onde todos podem encontrar as atas das sessões, informações de pessoal, entre
outras informações, fizemos também um processo seletivo para contratar uma agente de limpeza e
alimentação para manter a câmara sempre limpa. Durante o ano tivemos 44 sessões ordinárias e 2
sessões solenes, onde uma foi no dia internacional da mulher, onde juntamente com a Secretaria de
Assistência Social, foram homenageadas mulheres que forma destaque no município, também na
semana do meio ambiente tivemos outra sessão solene, em parceria com a secretaria de meio
ambiente, onde também forma homenageados alguns agricultores que fizeram algo relevante no
município, em prol do meio ambiente no município, fica meus parabéns aos secretários que fizeram
esta parceria com o legislativo, e aproveitando que estou falando do meio ambiente, quero agradecer a
todos os vereadores que na sessão passada aprovaram o Plano Municipal de Saneamento Básico, que
não foi aprovado no ano passado, por não haver um melhor entendimento do mesmo, porque
realmente é um tema complexo, este plano vai demorar vinte anos para ser implantado, serão cinco
legislaturas, então fica meus parabéns também ao secretário que melhorou o mesmo e no enviou. Por
fim tudo isso é importante, este nosso primeiro ano de trabalho, ficamos com o mesmo valor do
orçamento de 2016, não houve aumento nos subsídios dos vereadores, secretário, prefeito e viceprefeito, e temos a alegria de fazer a devolução de 170 mil reais, que foi a economia do ano de 2017,
que volta para administração, recurso este, que como é obrigação da câmara devolver, em reunião
com o prefeito ficou decidido que a prefeitura faça a aquisição de uma van para levar os pacientes da
hemodiálise, e em outras demandas hospitalares. E mais uma vez agradeço a todos que contribuíram
para que chegássemos a este valor. Meu boa noite a todos. Retornando à presidência o Vereador
Miguel Djalma Salvalaio, franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Força
Silvestre: Boa noite a todos, senhores vereadores, mesa diretora, presidente, servidores da casa,
quero agradecer a presença das autoridades, senhor Prefeito, Deputado Federal Paulo Foleto,
Deputados Estadual Josias da Vitoria, Professor Reinaldo, gostaria de parabenizar o Presidente pela
prestação de contas, dando visibilidade e transparência ao seu mandato de Vereador, parabenizar ao
Vereador Gilmar pela moção que irá entregar hoje, ao aluno da Escola Estadual David Roldi, na figura
do professor Reinaldo, e parabenizar os alunos pela conquista, levando o nome do município, mais
Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Tel.: (27) 3729 – 1117
Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: contato@camarasrc.es.gov.br CNPJ 01.639.869/0001-43

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

uma vez, no cenário estadual, eu agradeço ao Prefeito Municipal, e ao Secretário de Educação, pela
sensibilidade e pela rápida elaboração do projeto de lei que cria o Conselho Municipal da Juventude,
desta forma transemos os jovens do município para discussões importantes, fica meus parabéns. Só
registrando sobre a emenda que apresentei ao projeto, onde eu altero o numero de representantes, de
16 para 17, e que neste representante a mais, seja oriundo do movimento negro do estado do espirito
santo, por entender que a juventude negra, neste pais, ela é sistematicamente levada ao mundo da
criminalidade, pela falta de oportunidade, sofre com a violência, então é neste sentido que fiz a
emenda, e peço aos nobres colegas que aprovem a emenda a este projeto, muito obrigado, boa noite.
A Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles:
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora senhores secretários que se fazem
presentes, colegas de trabalho dessa casa de leis, excelentíssimo senhor prefeito, deputado federal
Paulo Foleto, professor Reinaldo e nosso amigo, parceiro Deputado da Vitória, que está aqui,
agradeço, estamos no mesmo partido, então só tenho a agradecer. Quero falar um pouco do projeto de
lei, peço aos colegas que nos auxiliem a aprovas esse projeto de lei, para depois ir para a sanção do
excelentíssimo senhor prefeito, que fala com relação à semana municipal de conscientização da
adoção de animais, aqui no nosso município, não só em São Roque, mas a maioria dos municípios,
vemos muitos animais na rua, então nada mais justo de nós termos uma semana de conscientização e
de adoção, quais são as responsabilidades de quem tem seus cães e etc., então o projeto de lei já
passou nas comissões, e hoje ira ser votado e depois teria a possibilidade de ser sancionado pelo
nosso prefeito, é um projeto de suma importância para o nosso município. Quero falar um pouco da
minha moção que foi feita com muito carinho, eu me dirijo ao professor Reinaldo, faz um trabalho
fantástico, juntamente com a escolinha de futebol, cuja presidente se faz presente aqui também, na
presença do Marinaldo que é um grande batalhador que está junto com essa instituição, esse título que
veio para São Roque do Canaã, para quem não sabe, é campeão estadual dos jogos de rede, dos 78
municípios que nós temos, São Roque do Canaã ganhou de todos e hoje nós temos o título, nós temos
os campeões aqui dentro de São Roque Canaã, parabenizo os pais, é muito gratificante pais, são
títulos a nível de Estado, então isso só foi possível através desta interação escolinha ABC, e EEFM
David Roldi, uma das maiores do município, então o aluno é a base deste título, são praticamente
todos os alunos que estão nessa escolinha, eles tem responsabilidade para estar na escolinha, essa
interação escola e entidade, então fica aqui o meus parabéns, digo a vocês aí na escolinha é muito
bonito, os nossos jovens precisam disso, mas de modo especial o Reinaldo, precisa de
reconhecimento também, o reconhecimento é fundamental para dar ânimo para vocês continuarem
esse trabalho, que hoje um jovem que tá no esporte, é um jovem a menos que vai para criminalidade,
por isso nós temos que valorizar, então fica aqui meus parabéns, é uma moção simples, mas tem um
grande significado, por trás dela, da valorização, que outros títulos virão para o nosso município de
São Roque do Canaã, enfim, chegamos ao final do ano, ultima sessão, fica aqui meus parabéns a
todos vocês pais, seus filhos são um orgulho muito grande, tem que ser divulgado esse título, e que o
ano que vem vocês continuem firmes, alunos, atletas, escolinha ABC, essa casa está à disposição
também, na medida do possível, o que nós podemos fazer para ajudar no desenvolvimento do esporte
no município, podem contar conosco, eu tenho certeza que o prefeito não vai medir esforços para dar
este auxílio. Quero desejar um feliz 2018 para cada um de nós aqui presente, e Deus na sua infinita
bondade continue iluminando, continue abençoando a cada um de vocês, que nós conseguimos todos
os nossos propósitos da vida, sempre com dignidade e com honestidade, meu boa noite a todos. A
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Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Geraldo Singer: Boa
noite a todos, quero cumprimentar a mesa diretora, aos senhores vereadores, e demais presentes,
autoridades presentes, eu gostaria de prestar contas, também, do meu primeiro ano de vereador,
participei de 30 indicações, algumas já executadas pelo prefeito, outras ainda não, onde uma delas foi
um redutor de velocidade na Rua João Vago, outra foi da torre de telefonia móvel no distrito de Santa
Julia. Também eu e o Vereador Gastaldi participamos de reuniões com a Deputada Janete, onde ela
irá enviar emendas para que o nosso município adquira duas ambulâncias, e também um micro ônibus.
Indiquei a construção de uma área de laser no bairro sitio recreio, porque naquele bairro é mais que
necessário, indiquei também o recapeamento asfáltico em São Jacinto, Vila Espanhola, Rua Antonio
Gil Veloso e na estrada que da acesso a Santa Julia, e em conversa com o Senhor Prefeito acerca da
rua Beira Rio, no bairro Vila Espanhola, que desde 2013 se encontra danificada, e o Prefeito disse que
no próximo ano ira concertar o calçamento daquela rua, também disse que no próximo ano irá construir
um ginásio de esportes naquele bairro. E como vice- presidente eu levantei algumas informações que
eu gostaria de passar aos senhores, em 2014 com repasse mensal de R$ 100 mil, o presidente
devolveu R$ 12.049,49 para a prefeitura, em 2015 com repasse mensal de R$ 106 mil, e devolveu R$
99.912,00, e em 2016 com repasse de R$ 106 mil e devolveu R$ 67 mil, e nosso presidente no
primeiro ano, recebendo R$ 106 mil também, conseguiu devolver R$ 170 mil, para compra da van, e
com isso vemos o bom trabalho do presidente, que com o mesmo valor de repasse, ainda assim gerou
economia para devolver este montante. Por fim quero agradecer ao prefeito, que na reunião que nós
tivemos acerca desta devolução, se prontificou em atender ao que os vereadores pediram, porque eu
tenho uma irmã que faz hemodiálise há 18 anos, e eu sei o quão é difícil é esta enfermidade, e agora
os pacientes vão ter um pouco mais de conforto para poderem cuidar de sua saúde. Por fim eu
gostaria de prestar contas do que eu recebi da Câmara, em diárias eu recebi R$ 850,00, estas que
foram usadas para participar de reuniões com deputados dentre outras, o meu Subsídio, nos 12
meses, recebi R$ 48.000,00, e isso depois desconta INSS e IRRF que totalizou R$ 7.080,00, por fim o
que recebi liquido foi R$ 41.770,00, eu estou passando estes valores, porque ainda há pessoas que
me questionam, dizendo "e as diárias de R$ 500,00 que você recebe?", então isso é para a população
saber o quanto que ganhamos, isso é para deixar as coisas bem claras, muito obrigado e Boa noite. A
todos. A Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Renato
Angelo Gastaldi: Boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores
vereadora, secretários, Prefeito Rubens Casotti, Paulo Foleto Deputado Federal, Reinaldo professor,
Deputado Estadual Josias da Vitória, eu estou muito feliz hoje, vendo esta devolução de R$ 170 mil,
para que seja usada na área da saúde, é muito importante, quando devolvemos este dinheiro, que foi
economizado durante todo o ano, acho que nunca houve uma devolução neste valor, e é importante
que este recurso seja aplicado em prol da população, ainda mais na saúde dos munícipes, e quero
parabenizar o nosso Diretor, Patrick, que sempre deu apoio, a todos os vereadores, muito obrigado e
boa noite. a todos. A Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a
palavra a presidência parabenizou o professor Reinaldo, pela conquista do título, e é importante
reconhecer as conquistas, hoje estamos reconhecendo, pela moção, esta conquista, e no mês de
outubro homenageamos o Tanaka e o garoto de 8 anos, pelas conquistas nos torneios estaduais de
MotoCross, temos que valorizar e incentivar estas vitórias que elevam o nome do nosso Município.
Quanto às prestações de contas, é importante, o Vereador Geraldo falou sobre os salários dos
vereadores, que são iguais, o Presidente recebe um valor um pouco maior, devido suas atribuições, as
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diárias que são divididas em frações, que servem para cobrir as suas despesas em viagens, todas em
prol do município. A Presidência submete à deliberação do plenário acerca da continuidade dos
trabalhos legislativos sem o intervalo regimental, e os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados. Sendo a proposta de continuidade dos trabalhos sem o intervalo regimental aprovada, a
Presidência passa a deliberar a ordem do dia, e convida o secretário a proceder a nova chamada dos
senhores vereadores. Confirmando a presença de sua totalidade. A presidência solicita e incontinenti
submete à deliberação do plenário acerca da dispensa do Parecer em relação ao Projeto de Lei nº
048/2017, e os vereadores que aprovarem, permaneçam sentados. Dispensa do Parecer aprovada,
senhores vereadores. A Presidência submete à discussão a Emenda Supressiva nº 003/2017 ao
Projeto de Lei nº 042/2017. A Presidência submete à votação a Emenda Supressiva nº 003/2017 e os
vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Emenda Supressiva nº 003/2017 aprovada,
senhores vereadores! A Presidência submete à discussão o Projeto de Lei nº 042/2017 com a Emenda
Supressiva nº 003/2017. A Presidência submete à votação o Projeto de Lei nº 042/2017 com a
Emenda Supressiva nº 003/2017, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de
Lei nº 042/2017 com a Emenda Supressiva nº 003/2017 aprovado, senhores vereadores! A Presidência
submete à discussão a Emenda Modificativa nº 003/2017 ao Projeto de Lei nº 043/2017. A Presidência
submete à votação a Emenda Modificativa nº 003/2017 e os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados. Emenda Modificativa nº 003/2017 aprovada, senhores vereadores! A Presidência submete à
discussão o Projeto de Lei nº 043/2017 com a Emenda Modificativa nº 003/2017. A Presidência
submete à votação o Projeto de Lei nº 043/2017 com a Emenda Modificativa nº 003/2017, e os
vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei nº 043/2017 com a Emenda
Modificativa nº 003/2017 aprovado, senhores vereadores! A Presidência submete à discussão o
Projeto de Lei nº 048/2017. A Presidência submete à votação o Projeto de Lei nº 048/2017, e os
vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei nº 048/2017 aprovado, senhores
vereadores! Neste momento a Presidência franqueou a palavra às autoridades que compõem a mesa
nesta sessão. Com a palavra o Professor Reinaldo Negrelli. Reinaldo Negrelli: Boa noite a todos,
quero cumprimentar a todos que compõem a mesa, a todos os presentes, em nome da escola David
Roldi eu agradeço a esta homenagem que os nobres vereadores fazem, a valorização da conquista,
agradecer a parceria com a escolinha de futebol representada pelo Marinaldo e pelo Edílson, e nós
precisamos deste incentivo, vamos longe para levantar o nome do nosso Município, e o que
precisamos durante o ano é produção de uniforme, material para o esporte, e já que foi comentado,
nós contamos com a ajuda de todos, no ano que vem teremos mais jogos, alguns atletas já estão se
despedindo, e outros virão, e quero parabenizar os alunos pelo esforço que tiveram, obrigado por tudo,
e se me permitirem eu tenho uma homenagem dos meninos, feita com carinho pela escola e pela
escolinha. Muito obrigado a todos. Com a palavra o Deputado Estadual Josias da Vitoria. Deputado
Estadual Josias da Vitoria: Boa noite, quero cumprimentar todos nossos amigos e amigas que
visitam a câmara, saudar o presidente, a mesa diretora, o vice-presidente, também o nosso secretário
estender também os nossos vereadores, além do secretário que me convidou, Gilmar que fez um
contato comigo hoje para participar desta última sessão, e da importante agenda. Nossa vereadora
que também fez o contato. Léo, estendendo a todos vereadores. cumprimentar também Paulo Foletto
Deputado Federal, Prefeito saúdo também o Reinaldo que representa os jovens da escola David roldi,
junto com o Marinaldo e o Edilson, estendendo aqui a todos nossos jovens, parabenizar por esta
grande conquista, São Roque pode não ter uma população grande, como os outros municípios mas
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tem craques, bons de bola, já está provado, e vocês são merecedores, saudar os secretários, a nossa
mensagem hoje, é mensagem de final de ano, ontem foi natal acredito que todo mundo passou com a
família, está mais leve, tá melhor, saudar o Adalberto nosso amigo da Imprensa, São Roque é uma
cidade da nossa região, que tem muitos desafios também, passou uma dificuldade muito grande neste
ano, com falta de água, mas demonstrações como essa Salvalaio, mostram que a sociedade está aqui
bem representada, porque todas as divergências, as posições independentes, que cada um
parlamentar tem, mas representa uma parcela da sociedade, assim como qualquer um outro município,
mas vocês conseguiram fazer o entendimento de uma unidade, onde todos os vereadores assinaram
devolvendo ao prefeito o valor de R$ 170.000,00, que pode fazer a diferença, como falou o nosso vicepresidente, na vida das pessoas, às vezes falta a obrigação constitucional que o estado deveria
atender aos nossos munícipes, um governo municipal, governo estadual, às vezes não é nem pela
vontade do Prefeito, o Rubens que está aqui hoje à frente da administração sabe que nós temos uma
arrecadação que às vezes é insuficiente para atender aquilo que nós precisamos, atender o esporte,
atender a educação, atender a saúde e a Câmara de Vereadores com essa economia dá uma
demonstração extremamente importante, nós estamos também lá na Assembleia, é tempo dos
representantes que estão em cargo público, de interagir e conversar com a população, e minimizar o
sofrimento que as pessoas estão vivendo, não só no nosso estado, mas em todo país, portanto o que
eu desejo a vocês é que nós possamos ter cada vez mais um Parlamento em sintonia com a
sociedade, e Gabriel, nosso amigo, nossa amiga vereadora, colega de partido que nós temos uma
relação muito extensa, e hoje representando aqui, como Léo Peroni, eu quero estar cada vez mais
próximo, por que a unidade daqueles que representam, nas esferas Municipal, Estadual e Federal
podem fazer com que os nossos municípios sejam mais assistidos, assim como já falei da população
aqui a receita também no município não dá para fazer tudo, não é Prefeito, então precisa dessa
interatividade, precisa que o governo do estado possa estar alcançando todos os municípios, precisa
que o governo federal através dos deputados federais, como já foi citado alguns aqui, já foi citada
alguns deputados estaduais aqui na prestação de contas, aportam recursos deste governo através das
suas emendas, outra vez também de indicações defendendo que o governo possa olhar, porque nossa
região ela é pequena, a população é pequena, a economia é pequena mas nosso povo é merecedor,
nosso povo é trabalhador e o nosso povo é atleta, como nós vimos aqui hoje, por tanto o que eu quero
deixar nessa mensagem de final de ano, além da maturidade política aqui dessa câmara, da relação
com a prefeitura, é continuar trabalhando em prol da vontade popular, que prevaleça a mensagem da
população, que já não aguenta mais ver os representantes trabalhando em prol de poucos, e não pela
coletividade, mas aqui a demonstração da Câmara de São Roque tem sido diferente. A Olga com a
sua experiência de vida, tem demonstrado que a prioridade é a população, então nós temos que
acreditar, porque se tem algum instrumento mais importante do que a política, para trabalhar a
coletividade eu desconheço, então nós precisamos de homens e mulheres de bem representando o
povo do nosso município, e defendendo a nossa população, desejo que 2018 seja muito melhor do que
2017, que Deus está preparando os brasileiros, esta deixando eles cascudos, colocando dificuldades
na nossa vida, para a gente tocar vida com um pouco mais de condições melhores, às vezes faltando
oxigênio, faltando a gordura para gente, como as crises tem chegado para gente, mas o povo brasileiro
e o capixaba, principalmente, está mais preparado, então um ano novo de muita paz, muita saúde e
muito sucesso a todos, contem comigo um forte abraço. Obrigado pelo convite. A presidência concede
a palavra ao Deputado Federal Paulo Foleto. Deputado Federal Paulo Foleto: Boa noite a todos, boa
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noite a todas, eu quero cumprimentar primeiro a mesa diretora na figura do presidente Miguel
Salvalaio, cumprimentar também e sua esposa Creuza, seus familiares que estão aqui prestigiando
essa prestação de contas da câmara, não é só sua mas da câmara, se você não tivesse aí o apoio da
mesa diretora e dos outros vereadores, não conseguiriam chegar a este sucesso, ao Geraldo primeiro
vice-presidente, ao Gabriel 1° secretário, além do Renato, do Gilmar, do Leonardo, do Fabiano e lógico
da mulher representada aqui na figura da Olga, parabenizar São Roque por ter eleito também uma
mulher para fazer parte da vida pública, as mulheres são mais decididas, são mais organizadas do que
nós homens, e elas precisam estar mais presentes na vida pública, São Roque tá precisando de
reforçar o time aí, mas isso é comum Olga lá na Câmara Federal nós somos em 513 Deputados
Federais, e nós não tivemos 50 mulheres eleitas como deputadas federais, então a gente também
estimula a participação da mulher na vida pública, principalmente em cargos eletivos, estão aqui os
secretários Esther, Marcos e o chefe de gabinete Leandro, parabenizar o Adalberto da imprensa que
está sempre presente, queria dar um abraço no prefeito Rubens, não foi um ano fácil não é Prefeito,
primeiro ano da administração, tem que botar a máquina para rodar, você vem de um processo eletivo,
agente tem os companheiros que fizeram parte da caminhada, então a gente sabe que esse primeiro
ano é de adaptação mesmo, e além disso eu ouvi que teve aumento no funcionalismo público, tem
município que tá querendo diminuir salário, então quando um prefeito tem a coragem de dar aumento,
é até uma coisa que não tá sendo comum na gestão pública, principalmente dos Municípios
atualmente, parabenizar o Reinaldo e o time dele, a meninada tá aí, à escolinha tem um papel
fundamental, Marinaldo e o Edílson, a escolinha tem um papel fundamental que é renovar, tem uns
que estão terminando o curso e se você não tiver peça para fazer a reposição, você não vai ter
condições de manter o nível de competição, parabenizar escolinha que tem uma interação com a
escola regular, é isso mesmo, eu joguei bola até um ano atrás, nessa época eu tava passando um
aperto danado não sei se vocês sabem disso tive um tumor de medula, é uma coisa grave é uma
cirurgia complicada, e 15 dias antes de ser operado eu estava jogando pelada, onde joga meu filho de
24 anos, então assim eu sempre estimulei muito meus filhos a participar de time de futebol, levava
para disputar, dava carona para os outros meninos, levava o professor e treinador, já fui roupeiro, e
isso é assim mesmo, se não tiver alguns abnegados que orientam que fazem a coordenação da
escolinha, e os professores como Reinaldo, a gente não consegue ganhar nada não, parabenizar, São
Roque, como o da Vitória falou aqui, tem uma população pequena mas já tem um título Estadual, é
bacana isso, isso demonstra dedicação, disciplina da meninada, parabéns mesmo, e isso tem que
encher de orgulho vocês jogadores, os seus pais e também principalmente a direção da escola e da
escolinha, que conseguiram fazer vocês produzir, parabenizar o Deputado da Vitória, é um Deputado
Estadual de uma atuação intensa na nossa região, o bicho anda mais que notícia ruim, ele é presente,
então este ano aí a gente, a previsão é que a gente dispute o mesmo cargo, mas eu não tenho dúvida
nenhuma que a gente tem maturidade, decência e tranquilidade para fazer a coisa com muita clareza,
e com a chance muito grande da região ter dois deputados federais representados aqui entre os dez do
espírito santo, nós vamos fazer muito esforço para que a gente consiga aumentar nossa representação
regional, porque sem representação não consegue nada, tem que ter gente para trabalhar, o Brasil
passa por um momento difícil na sua estrutura, o nosso pacto federativo se demonstra, se não está
falido, esta pré-falido, os municípios com uma dificuldade muito grande de sobrevivência, cada vez
mais obrigação, quando não tem no papel é o promotor que traz, tem que dividir o governo com
promotor, não tem jeito e aí um conselho que a gente da, porque agora não tem jeito de encarar, mas
Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Tel.: (27) 3729 – 1117
Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: contato@camarasrc.es.gov.br CNPJ 01.639.869/0001-43

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

é dividir mesmo, quando vai tomar uma atitude, uma atitude coletiva, prepara antes o papel mostra o
promotor, chama os vereadores, vai junto com os vereadores lá, para ele sentir também como é que é
o drama da administração de municípios, com cada vez mais dificuldades financeiras de manter as
suas obrigações, que chegam, eu não sou Deputado que faço lei para prefeito gastar dinheiro não,
porque eu sei que não tem, agora tem deputados que não tem medida da coisa, cria obrigações que a
gente não sabe se o estado, se o governo federal e principalmente município vão poder cumprir com
elas, os nossos estados também não vão bem, o Espírito Santo é exceção disso, nós temos um
processo administrativo que começou em 2002, eu fui deputado estadual naquela época, e a gente
organizou bem o estado, ainda passando assim, a crise chegou a intensa, perto da gente, mas ela
pulou o espírito santo, então isso não acontece por uma pessoa só não, se você não tiver o
entendimento no município do tamanho de São Roque, que ele precisa se manter organizado, para
que ele não fique toda hora batendo na porta do governador e pedindo dinheiro para o que não devia,
a gente não conseguiria estar no nível de organização que nós conseguimos atingir, então o capixaba
ele tem que ser parabenizado de forma integral, não só o governo que está lá em Vitória na figura do
governador Paulo Hartung, que já tem três mandatos que faz a gerência desse estado, no intervalo
teve o Renato Casagrande, mas não são só eles não, é equipe administrativa, mas a gente tem que
estender isso ao cidadão capixaba na sua representação de ponta que é isso aqui que é a Câmara de
vereadores, o governo federal só tem dinheiro para grandes investimentos quando faz a associação
com a iniciativa privada, não há sobra financeira no governo federal, a gente vê que as grandes obras
estão absolutamente sem nenhuma solução, quando a gente não tem intervenção da chamada
iniciativa privada para dividir o custo, e depois quando ela puder recuperar o dinheiro, através de uma
cobrança de algum tipo pedágio, de algum tipo de taxa, enfim, mas esse modelo pré-falimentar que
nós vivemos na nação brasileira precisa ser mudado, o PSB já lutou algumas vezes, para a gente
melhorar o pacto federativo, o governo federal é o senhor de toda arrecadação, da maior parte da
arrecadação nacional e o dinheiro fica lá em Brasília, mas ele fica meio perdido lá, a trajetória de volta
dele é demorada, é custosa, a máquina administrativa brasileira é lenta, e nós temos uma desgraça
que se infiltrou na máquina pública nacional que é chamada a corrupção, que depois da lava jato a
gente torce para que tenhamos um mínimo de decência na Gestão Pública do Governo Federal, que
se espalhou em alguns estados o exemplo mais claro é o Rio de Janeiro o governador que está na
cadeia, Sérgio Cabral a quase 5 anos ele era cotado para ser o presidente da nação, ele era o símbolo
do PMDB para representar o partido disputar a eleição, e era modelo administrativo, e é o maior ladrão
individual que tem na operação lava jato, que ele roubou só para ele, ele não vai sair da cadeia porque
ele roubou só para ele, nem dividir roubo ele fez, graças a Deus e a uma parte da Justiça dessa nação,
parte da Justiça, porque parte da Justiça dessa nação é tão corrupta quanto legislativo e executivo,
tem algumas exceções o Juiz Sérgio Moro é o exemplo disso, é claro que ele não faria nada sozinho,
enfim a gente tem que parabenizar vocês também pela devolução financeira, isso é um belo exemplo
de dedicação da câmara aos seus cidadão, o senhores e a senhora vereadora falem isso por aí afora,
diz que foi maior devolução em termos de volume financeiro, isto também merece crédito, até para
estimular novas safras de vereadores e vereadoras que virão, tendo este tipo de comportamento, no
mais gente é agradecer a parceria, a gente conseguimos recentemente uma conquista, Miguel tem
mais um caminhão-pipa, que a gente foi beneficiado emenda do ano passado, que a gente achou que
ia perder mas veio, tá na secretaria de agricultura do estado, são sete caminhões São Roque foi um
dos municípios que nós indicamos para receber um deles, nada mais justo, em função da crise hídrica
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que se amenizou por causa das chuvas, mas é um município tem um trabalho muito grande para ser
feito ainda pela frente, para que a gente se livre da ameaça da seca que é cíclica na nossa região, não
tem jeito achar que não vai mais ter seca, é cíclico, esse período de estiagem parece que tem vindo
com uma intensidade maior, parte disso é culpa nossa, parte disso nós temos condição de reverter, a
gente tem que se transformar hoje em fabricante de água, a gente não dá mais para só parar o
processo de degradação, se nós não nos transformamos em fabricantes de água a gente vai ter uma
dificuldade muito maior nas nossas propriedades, principalmente essa região que tem muito da
Agricultura Familiar que traz o equilíbrio da nossa sociedade, enfim, Natal passou, foi ontem, ano novo
tá chegando o que a gente espera que, além do processo político, do processo administrativo, além do
Legislativo, do executivo, tem um dever de casa que a gente tem que fazer em casa, que é aproveitar
o espírito Natalino e trabalhar um pouco mais a questão da fraternidade, da humildade a gente olhar
pelas pessoas mais necessitadas da sociedade, tem uma parcela da sociedade que o estado não
consegue atingir, o estado quando eu digo é a organização do município, do estado e da nação,
sempre tem um que escapa, que tá lá na dificuldade social muito grande, é para esses que nós dos
legislativos existimos e devemos pensar na melhora de vida deles, e é para isso que a gente
pessoalmente tem que dedicar um pouquinho mais de tempo, é a igreja está aqui na frente, ela tem
uma história muito bonita, a primeira vez que eu vim aqui nesse município foi para assistir A Paixão de
Cristo, é muito bonito e muito histórico desse município, e a gente pode sem dúvida nenhuma, fazer
um trabalho na nossa família, não tá fácil criar filhos hoje em dia, os problemas que os senhores e
senhoras tem eu também tenho, com os meus, a gente sabe que as famílias hoje tem uma facilidade
maior de desagregação, o comportamento tem sido muito individual dos nossos filhos, a gente tem um
trabalho de recuperar essa agregação familiar, que também ajuda muito na organização social, quero
desejar um final de ano, ainda que está faltando alguns dias, com muita paz, com muita tranquilidade e
que no ano novo a gente tenha um espirito de participação coletiva maior na nossa sociedade, da
nossa família e possamos tem uma vida melhor, afinal de contas a política que não é barata, ela custa,
mesmo o salário do vereador não sendo alto, mas ela custa para o município, ela precisa existir para
melhorar a vida das pessoas, se não ela não precisava desistir. Bom ano novo, saúde, paz em nossos
lares e nas nossas famílias. Muito obrigado. A presidência franqueou a palavra ao Prefeito Municipal
Rubens Casotti. Prefeito Municipal Rubens Casotti: Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar ao
Presidente da Casa, Miguel, o Vice Geraldo Singer, Secretário Gabriel, Renato Gastaldi, Fabiano, Leo
Peroni, Gilmar Meireles, Olga e o Claudecir, eu quero agradecer pela devolução, e dizer que voce não
só agrada a administração, mas sim agrada ao povo de São Roque do Canaã, aos pacientes e
familiares que dependem da Secretaria de Saúde, agradeço ao Deputado Paulo Foleto pela sua
presença, é muito importante ter um deputado federal nos apoiando na nossa cidade, o Deputado
Josias da Vitoria, que também esta aqui hoje, e agradecer a todos os que estão presentes, meus
secretários que estão aqui, toda a minha equipe, muito obrigado, um feliz ano novo a todos. Boa noite.
Com a palavra a presidência agradeceu pelo ano que se encerrou, e disse que o ano de 2017 foi
abençoado, mesmo com a dificuldade da seca conseguimos passar por este período, e no fim deste
ano a chuva veio para renovar nossos ânimos. Informou que como esta é a ultima sessão ordinária do
ano, e que após o recesso parlamentar haverá a próxima sessão ordinária no dia 06 de fevereiro de
2018, mas como há necessidade de apreciação de algumas proposições do executivo eu convoco os
vereadores para uma sessão extraordinária no dia 28 de dezembro às 18:00 horas, e os vereadores
que concordarem permaneçam sentados, sessão extraordinária aprovada, então agradeço aos
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vereadores pela aceitação na apreciação destas proposições. Eu agradeço aos demais colegas
vereadores que me ajudaram a desenvolver este trabalho durante este ano, quanto à equipe de
trabalho, nós temos só sete servidores na casa, eu agradeço a todos os servidores que contribuíram
para a economia que foi feita, para que fosse feita esta devolução, e com isso ajudamos à população,
como disse o prefeito, agradeço aos secretários, pelo seu trabalho, por suas prestações de contas,
agradeço pela transparência de seus trabalhos, e a câmara esta sempre de portas abertas para que os
senhores façam suas prestações de contas, parabenizo mais uma vez à diretoria do ABC, que estão
aqui hoje o Roque e o Juquita, junto com o Marinaldo, o professor Negrelli, e aos meninos que
conquistaram o título, que continuem participando. Agradecer aos cidadãos que sempre participaram,
assistindo as sessões, a participação do povo é sempre importante, aos servidores do executivo,
agradeço à presença dos deputados aqui presentes, ambos sempre que podem, enviam recursos para
o nosso município, sempre ajudando a população. Por fim meu muito obrigado a todos que estiveram
conosco durante este primeiro ano de trabalho. Antes de encerrar esta sessão ordinária, eu quero
deixar registrado nos anais desta Casa uma mensagem de paz e esperança: “A cada dia de nossa
vida, aprendemos com nossos erros ou nossas vitórias, o importante é saber que todos os dias
vivemos algo novo. Que o ano novo que se inicia, possamos viver intensamente cada momento com
muita paz e esperança, pois a vida é uma dádiva e cada instante é uma bênção de Deus”. Um Feliz e
abençoado Ano Novo a todos! 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: Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir
Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti
Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Renato Angelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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