CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018. PRESIDÊNCIA
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, realizouse na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a
Segunda Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura sob a
Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu a todos os colegas
Vereadores e Vereadora, os funcionários da Casa, os funcionários do Poder Executivo, e a
todos os que vieram participar da presente sessão ordinária. Em seguida, a Presidência
convidou o Vereador Gilmar Meireles para secretariar os trabalhos legislativos desta Casa,
em virtude das ausências do 1º e 2º secretários da Mesa, respectivamente, vereadores
Gabriel Força Silvestre e Fabiano Margon, e, incontinenti, convidou a Vereadora Olga Maria
Dala Barba Simonelli para efetuar a leitura de um trecho bíblico. Para compor a Mesa foi
convidado o ex-vereador desta Casa, Sr. Severino Singer, e, posteriormente, solicitou ao
secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores, ocasião em que foi verificada
as ausências dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Fabiano Margon e Leonardo Casotti
Peroni, devidamente justificadas ao Presidente desta Casa, presentes os demais
vereadores. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, e,
seguidamente, submeteu à discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia seis de
fevereiro de 2018, aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, a Presidência
solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Projeto de Lei nº
056/2017, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre revogação da Lei que especifica e
dá outras providências; Indicação nº 003/2018, de autoria dos Vereadores Gabriel Força
Silvestre, Gilmar Meireles e Olga Maria Dala Barba Simonelli, indicando ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, o cascalhamento, em caráter de urgência, nas
estradas vicinais de São Pedro, Santa Rosa, Santa Júlia, Barra de Santa Júlia, no Distrito de
Santa Júlia, e Cabeceira do Mutum, Militon e Sagrado, no Distrito de São Jacinto - Município
de São Roque do Canaã-ES; Indicação nº 004/2018, de autoria do Vereador Miguel Djalma
Salvalaio, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã,
por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a contratação de educadores
sociais para as demandas do serviço de acolhimento institucional (Casa de Passagem);
Requerimento nº 003/2018, de autoria dos Vereadores Gabriel Força Silvestre e Gilmar
Meireles, requerendo seja encaminhado por intermédio do Excelentíssimo Presidente desta
Casa ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), a instalação de Ondulação
Transversal (lombada física) na Rodovia Armando Martinelli, sendo: 01 (uma) em frente ao
Escritório de Contabilidade JC Serviços Contábeis; e 01 (uma) nas proximidades da
Indústria Cerâmica Elite, ambas no Bairro Cinco Casinhas; Ofício PJST/MP Nº 052/2018,
do Ministério Público do Espírito Santo, Promotoria de Justiça de Santa Teresa,
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encaminhando ao Presidente desta Casa cópia da Notificação Recomendatória nº 01/2018
para conhecimento, solicitando, ainda, que seja dada a devida ciência dos termos da
presente notificação aos demais vereadores municipais, nos termos da lei; Ofício nº DOP/006/001/2018, da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, em resposta
às solicitações constantes do OF. Nº 172/2017 – GPCMSRC, assinado por todos os
senhores vereadores, em referências relativas à: qualidade da água; abertura de escritório
de atendimento no Município de São Roque do Canaã; reparos na ETA da Sede do Distrito
e no reservatório de água do Distrito de São Jacinto; e Ofício nº 033/2018 – SII/SESP, do
Governo do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social, em resposta ao OF. Nº 152/2017 – GPCMSRC, que encaminhou cópia do
Requerimento nº 027/2017, subscrito por todos os vereadores da Câmara Municipal de São
Roque do Canaã. A Presidência submeteu o Requerimento n° 003/2018 à discussão e
posterior votação, sendo aprovado por todos os nobres edis. Havendo orador inscrito para
fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a palavra ao inscrito,
Sr. Adeuzir Ferreira – Assunto: Área de Risco no Bairro Nossa senhora das Graças. Sr.
Adeuzir Ferreira: Boa noite, senhor presidente! Mesa diretora, demais vereadores,
funcionários desta Casa, e ao povo aí presente. Sr. Presidente, o que me traz aqui hoje,
mais uma vez, é sobre a área de risco do bairro Nossa Senhora das Graças. Vereadores
que já passaram aqui, já cobraram e nada foi feito. O que deixa a gente mais triste é saber
que a pessoa tem uma casa para morar e não tem uma segurança. Quando chove eles vão
lá para a igreja, para o centro comunitário porque há uma promessa do município de que iria
fazer umas casas para eles e tirar eles daí dessa área de risco. Três pessoas já foram
contempladas com isso. E o resto? Nada foi feito até hoje. Só promessas. E também lá no
bairro se fala num muro de arrimo para segurar a proteção. Quando fala em segurança para
segurar um barranco, primeiramente, tem que olhar de cima para baixo. Se eu não me
engano, nessa prefeitura tem um funcionário que representa essa área de risco. Por que é
que ele não faz uma vistoria de novo nessas casas, de dois mil e treze para cá, para ver
como elas se encontram hoje. É triste uma pessoa ouvir do poder público que vai resolver o
problema. Mas quando? Quando morrer alguém e se lamentar depois? Eu não estou vendo
ninguém fazer nada. Derrubaram uma casinha lá e nada mais do que isso. O vereador vem
pedindo, vem pedindo, promessa. Cadê essa promessa? Ou estão pensando que aí mora
santo, que só vive de promessa. De atitude eu não estou vendo ninguém fazer nada. Então,
o que me deixa muito indignado é olhar para o morador e ver que, de uma hora para outra a
casa dele pode descer e matar alguém. Por que não fazer antes? Aqueles que não querem
sair, tem uma lei, se não me engano, que se a casa estiver numa área de risco, a prefeitura
tem obrigação de tirar aquela pessoa, querendo ou não. Se tem uma área que foi falada que
ia serem feitas as casas lá no Sítio Recreio para o pessoal daí, por que não foi feito até
hoje? E outra coisa: Tem indignação que eu já ouvi de moradores aí que se tiversse ajuda
eles teriam condições de construir em outro lugar. Falta alguém procurar fazer o seu
trabalho como deve ser feito. Sr. Presidente, o senhor sabe o problema desse bairro aí, o
senhor conhece que o senhor já foi prefeito dessa cidade, o senhor sabe que aí é crítico. E
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ademais, agradeço a minha oportunidade. Espero que esse problema seja solucionado e
nós não precisemos voltar aqui cobrar de novo. Obrigado! Boa noite a todos! Nesse
momento a presidência ressaltou que não lembrava o mês, mas foi feito no ano passado um
requerimento pelos senhores vereadores solicitando ao secretário e a Defesa Civil que
fizesse um trabalho. Foi feito um trabalho de vistoria e foi constatada mais uma casa em
área de risco, e vai tirar a família, não sabendo, ainda, se a mesma já saiu, que tinha uma
casa lá no Sítio Recreio à disposição deles, que é a casa do Iedo Dondoni, que foi
condenada. Estão fazendo um trabalho de avaliação já a dois meses, e como foi falado, na
administração passada foram feitas cinquenta casas no Sítio Recreio e só tem uma vazia
que vai para essa família. É o que se sabe que tem sido feito, finalizou a presidência.
Prosseguindo os trabalhos legislativos, a Presidência franqueou a palavra aos senhores
vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, colegas
vereadores, vereadora, ex vereador Severino, senhores e senhoras que estão aqui
presentes, presidente da ABC, amigo do nosso bairro, orador que se fez presente aqui nesta
tribuna, o meu boa noite a todos! Com relação a questão do orador, senhor Adeuzir, eu
posso dizer que uma das primeiras indicações que eu fiz quando cheguei no ano passado é
com relação a situação do nosso bairro aí. Sugeri, é claro, que nós aqui na câmara fazemos
indicações, requerimentos, e sugeri ao Executivo a construção de um muro de arrimo e
também uma manta asfática na subida aí para tentar minimizar isso, de imediato. Eu sempre
digo que um dos maiores problemas que nós temos aqui hoje de área de risco, e nós temos
n, como o presidente falou, mas é essa questão da Rua Antônio Gil Veloso, e, quando
chove, a preocupação é constante. Nós temos que abdicar algumas coisas para priorizar
aquilo aí. No finalzinho do ano passado fiz um requerimento solicitando medidas para fazer
um levantamento de casa por casa para saber qual é a real situação se a pessoa pode ou
se não pode, ou se está correndo risco. Como o presidente falou, parece que já tem
resposta que uma das residências lá já foi constatado que não tem condições de ficar.
Então, além daquela aí, existem outras que a gente sabe, e vamos saber se o cidadão tem
condições de ficar aí. Então, é um pedido, eu parabenizo também, mas nós estamos aqui
também, já é o segundo que é feito e estamos aguardando providências. Quem executa é o
Executivo e estamos aguardando providências cabíveis no que diz respeito a essa questão
do nosso bairro. É louvável sim a sua solicitação aqui. Eu quero falar um pouco desse ofício
da Cesan, em parte, eu concordo, senhor presidente, mas a Cesan tem muito a desejar com
o nosso município aqui. Ela diz que tem água, etc. e tal, e nesse momento que as coisas
estão light, a água do rio não está tão escura, nós temos água. Se chega no período de
seca eles não se programam, nós temos falta de água. Abastecendo com os caminhões
pipa, é claro. Mas deveriam ter outros pensamentos. Barramentos, reservatórios. O cidadão
paga, a Cesam obtém lucro. Nós precisamos ter um escritório aqui sim, não é só atender
telefone não. O cidadão quando tem que fazer uma troca de hidrômetro tem que ir em Santa
Teresa, e isso é um absurdo. Eles têm sim que abrir um escritório aqui para atender a
população, para dar satisfação. Aquele 155 é uma vida para falar e está errando nisso aí.
Essa questão do plano de saneamento, nós vamos ficar em cima agora, e sabemos que o
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plano influencia muito nessa questão da ampliação do reservatório, e nós, como
representantes, vamos estar cobrando também do Executivo, da regularização desse plano,
juntamente com eles, para que eles cumpram com as suas responsabilidades. Com relação
a questão de segurança pública, em relação ao ofício feito por esta casa, que nós
encaminhamos, onde eles dizem e colocam os índices do que ocorreu aqui, mas nós
precisamos planejar para que a gente possa estar nesse índice aí. É louvável que o
município sofreu poucas coisas que houveram aqui, mas temos que ficar preocupados para
que as coisas melhorem cada vez mais. Então, vamos fazer de tudo para melhorar ainda
mais. Outra coisa que eu gostaria de falar e mencionar aqui, e também agradecer aos
colegas vereadores que se dispuseram com relação aquela questão que foi mencionada na
sessão passada, com relação aquele certame que iria ocorrer de, aproximadamente, um
milhão e oitocentos para aquisição de palco, de evento para o município. Então, os
vereadores Dona Olga, Fabiano, Gabriel Silvestre, Leonardo, encabeçamos, fizemos um
ofício e levamos ao Ministério Público essa questão. Nós não estamos aqui, volto a dizer,
para atrapalhar nada de administração, nós estamos aqui para fazer jus do que é bem para
o desenvolvimento do nosso município. Nós queremos ser parceiros sim, mas nas coisas
que são corretas. Eu achei inadmissível nós no município passando um momento de
dificuldades em determinadas áreas, e, simplesmente, fazer um certame para o período de
um ano para eventos nessa proporção de valor. Então, eu cumprimento e agradeço muito
ao ministério público que interviu e viu que não era correto aquilo. E também, eu quero
parabenizar o prefeito que se dispôs em cancelar, que, realmente, cancelou esse certame,
está cancelado até o presente momento. Eles vão analisar, estão analisando agora para ver
se procede, algumas informações que o ministério público está pedindo. Se realmente
proceder que está correto vai realizar. Então, esse é o papel de nós representantes aqui, de
estar fazendo jus do que a população nos colocou aqui. Olhar, brigar, brigar para o
desenvolvimento de nosso município. Então, é isso que é a função do gestor público, tanto
no legislativo quanto no executivo. Esse é o nosso papel. Trabalhar em prol do bem comum.
Eu quero também falar um pouquinho, cumprimentar também os operadores que estão aqui,
houve uma polêmica no decorrer do final do ano e muitas pessoas vêm e nos indagam se
vai acabar com aquela gratificação. O projeto de lei chegou com urgência aqui, nós não
votamos ele, e colocamos para ser discutido nas comissões. Prova disso, ele está sendo
lido hoje, não partiu dos vereadores. Esse projeto chegou lá de cima, vai ser discutido e o
intuito do projeto é cancelar o projeto anterior que tinha, que dava uma gratificação aos
funcionários. Então, agora ele chegou, está indo para as comissões, não tem nada
terminado e não votamos nada desse projeto da gratificação de vocês. Não foi votado nada
ainda, no final de semana o pessoal me ligando, e é esse o papel que a gente está aqui,
trabalhar sempre em prol do desenvolvimento de nosso município e, em parceria, é claro,
com o nosso executivo, com o nosso prefeito. Fazer com que esse recurso que está aqui
seja utilizado no seu devido lugar, volto a dizer, utilizado em prol do desenvolvimento de
nosso município, em prol de quem realmente precisa. Meu boa noite a todos! Por fim, a
presidência agradeceu a preocupação do orador pelo bairro em que reside, e disse acreditar
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que essa é uma preocupação de todos, e agradeceu a presença dos funcionários da Casa,
do ex-vereador Severino Singer, e demais presentes. Nada mais havendo a tratar, a
presidência agradeceu a presença de todos, encerrando a presente Sessão Ordinária. Para
constar, eu, Gilmar Meireles, ______________________, Secretário ad hoc, extraí, lavrei e
assino a presente ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os
seguintes vereadores: Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Geraldo Singer, Gilmar
Meireles, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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