CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 06 DE MARÇO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos Seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito às dezoito horas, realizou-se
na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a
Quinta Sessão Ordinária, da Segunda 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, 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
ausência da Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli, e havendo quórum declarou
abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em discussão a ata
da Sessão Ordinária realizada em vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito, sendo
aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a
leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 06 de março de 2018:
Indicação n° 008/2018, de autoria do Vereador Miguel Djalma Salvalaio, Indica ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde, a passagem do carro fumacê ou serviço similar em todo o
território urbano da cidade de São Roque do Canaã; e Requerimento nº 005/2018, de
autoria do Vereador Geraldo Singer, Requerendo ao Departamento de Estradas de
Rodagem (DER-ES) a instalação de ondulação transversal (lombada física) na Rodovia ES
080 – km 98, em frente a Esquadria Zinger, no Bairro São Bento. TRIBUNA LIVRE:
Inscrito: Roberto Carlos Sylvestre, Assunto: Esplanação acerca do 1º Seminário de
Diversificação na Agricultura Familiar – São Roque do Canaã/ES. A Presidência submete à
discussão o Requerimento n° 005/2018 à discussão, a Presidência submete o
Requerimento n° 005/2018 à votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam
sentados, Requerimento n° 005/2018 aprovado senhores vereadores. Havendo orador
inscrito para fazer uso da Tribuna Livre na forma regimental, a Presidência franqueia a
palavra ao Inscrito o Senhor Roberto Carlos Sylvestre, Assunto: Explanação acerca do 1º
Seminário de Diversificação na Agricultura Familiar – São Roque do Canaã/ES, Roberto
Carlos Sylvestre: Boa Noite a todos, eu gostaria de cumprimentar a mesa, o Presidente,
todos os vereadores, secretários municipais, o ex-vereador Altamir Boschetti que se faz
presente, e todos os presentes, o assunto que me traz aqui hoje, como eu vim fazer o
convite do primeiro seminário de diversificação da agricultura familiar no município, e como
passamos pela crise hídrica, vimos o quão importante é esta diversificação. Primeiramente
eu agradeço aos parceiros que tivemos para realizar o evento, foi tudo organizado de
maneira muito rápida, como prazo apertado, e tivemos parceiros que ajudaram na
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realização, o evento obteve sucesso, gerando perspectiva ao produtor, eu agradeço à
Prefeitura Municipal, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nos forneceu o
almoço, que como foi dito pela rapidez que foi organizado o evento, não conseguiríamos
atender os participantes, agradeço à Cooperativa, ao Sindicato e a Secretaria de Meio
Ambiente, que foi uma secretaria que abraçou a causa e nos ajudou com a organização,
junto com o Sindicato, agradeço também aos proprietários da escola Mão Amiga, que
cederam o espaço para o Seminário, Agradecer também a Associação de Mulheres do
Canaã de Tancredo, que também nos ajudou na mobilização, tiveram um papel muito
importante no seminário, agradeço também aos vereadores, que contribuíram com o evento,
e as demais secretarias municipais que ajudaram, com os materiais para as oficinas, enfim
todos os que contribuíram. Agora vou falar sobre o seminário em si, conseguimos trazer 140
pessoas, entre produtores, palestrantes e os organizadores. O seminário obteve resultado
muito bom, todos os que participaram, deram um retorno positivo, a qualidade dos
palestrantes foi boa, todos gostaram, cada palestrante tinha muito conhecimento na área
que ia palestrar, e com isso foi dado um passo, para um caminho que seguiremos. No
seminário, tivemos as palestras de diversificação na agricultura, com Arcanjo Nunes, que fez
uma explanação da importância da diversificação da agricultura, na segunda palestra
tivemos a Fruticultura, onde o palestrante apresentou várias culturas que produzem o ano
inteiro, o que vai ajudar a gerar renda no município durante todo o ano, Foi um seminário
muito rico de informações, já tivemos pessoas, no sindicato procurando informações para
diversificar suas culturas, houve também palestra de apicultura, com o engenheiro
agrônomo Arno, que depois da palestra, fez uma oficina com as pessoas interessadas na
área, onde lá cada um obteve as informações para dar continuidade nos trabalhos, com um
outro seminário exclusivo de apicultura. Depois a palestra de uva com o consultor Douglas
Gaspareda, especializado em vinicultura, onde o retorno das pessoas que participaram foi
muito positivo, também tivemos palestra da Goiaba com o Erli, dono de um viveiro em
Linhares, com um publico maior, e tivemos a demanda de um dia de campo especifico de
goiaba aqui no município, também do Café com Paulo Volpi, que concluiu com uma oficina,
e por fim tivemos a demanda de um seminário especifico do café, com dia de campo,
também tivemos da agroecologia, com a Sonia Lucia, que é agente de desenvolvimento do
banco do nordeste, especialista na área, ficando o convite para participar de um seminário
nos dias 22 e 23 de maio em Mantenópolis, e acompanhamento técnico posterior. Também
tivemos a oficina da pecuária com Robson Santana que é técnico da Veneza, que também
ficou encaminhado com o grupo de pessoas, o dia de campo em rio novo do sul, e
acompanhamento técnico posterior. A Banana com o especialista Marcelino Silva de Melo,
com um grupo maior de espectadores, até o vereador Claudecir pode acompanhar, e todos
puderam aproveitar muito, porque é umas das principais culturas do município, e também
terão um dia de campo, e por fim eu quero mostrar que este seminário trouxe um material
muito proveitoso, tirando algumas dúvidas e evidenciando outras, que juntas trarão um
maior desenvolvimento para o nosso município, e é este o nosso papel, como lideranças,
temos que trazer parceiros para que a população seja atendida da forma correta, trazendo
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sempre melhor informação para todos. E com certeza estaremos procurando os vereadores,
sempre buscando o apoio para estes projetos, para que os produtores fiquem no município
e gerem renda aqui. Temos que buscar a melhoria da nossa produção, porque nossa terra é
rica, e com informação só temos a melhorar. Muito obrigado a todos. Com a palavra a
Presidência agradeceu ao Senhor Roberto pela explanação, que foi muito produtiva, e com
certeza vai ajudar o município, e o importante é seguir em frente, sempre capacitando o
produtor rural, e sempre possam contar com a parceria do sindicato com o poder público. A
Presidência franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles:
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, senhores e senhoras presentes,
cumprimento o presidente da Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora das
Graças, Vitorino, moradores do bairro, presidente do sindicato, meu boa noite a cada um de
vocês. Quero parabenizar o Roberto pelo seminário, peço desculpas que não pude
participar, mas é importante a questão da diversificação da agricultura, sempre digo que o
futuro da agricultura está na diversificação. O que me trouxe aqui hoje, senhor Presidente, é
que gostaria que ficasse registrado nos anais desta casa de Leis, um ato de lamentação,
ontem eu fiz uma visita ao nosso promotor de justiça em Santa Teresa, devido eu ter
recebido uma correspondência, onde um cidadão fez uma denúncia acerca de minha
pessoa, onde eu estou o tempo todo nesta casa de leis, dando dinheiro ao povo, fazendo
assistencialismo, onde como vice-presidente da Associação de Moradores, faz um trabalho
de cabresto, dando alimento aos mais pobres, que dizer que no meu bairro não há pobres,
pobre é que fez esta denuncia, pobre de espirito, entre outras, para quem não sabe, no meu
bairro, nós temos um programa que se chama PAA, que ajuda muito a agricultura familiar do
município, dentre todos os questionamentos, eu apresentei ao promotor e perguntei, é
errado o Vereador estar todos os dias trabalhando na casa de leis? e ele riu de mim, que o
único bairro que possui Associação de Moradores em funcionamento, onde quando assumi
a secretaria de ação social, eu me desliguei da associação. E ele me disse que é meu
dever, fiscalizar os programas de governo no município e de ajudar a minha comunidade,
como que estou dando, todo dia, dinheiro pro povo, se eu tenho duas filhas para criar, tenho
que me sustentar, no ano passado eu fiz por volta de mil e oitocentos atendimentos, já
imaginaram seu dou dinheiro a todos eles, eu dou é o devido encaminhamento aos que me
procuram. por exemplo, se alguém vem até mim para pedir uma cesta básica, eu explico
como funciona esta questão na Ação Social, e se ela se enquadrar nos requisitos, ela vai
conseguir, caso contrário não, e o mesmo vale para a área da saúde, e outras. E quero dizer
que durante minha campanha, eu não precisei, nem de coagir, nem dar dinheiro, e depois
de eleito não o farei também. eu desafio a cada um aqui presente, a apresentar um cidadão
que eu ofereci vantagem para conseguir seu voto, pelo contrário, votaram em mim pelo meu
trabalho, e como o promotor disse, eu sofro isso porque estou incomodando, a arvore que
produz frutos, sempre é apedrejada. nosso bairro não tem pobres, lá tem projetos sociais
para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. e sempre permanecerei aqui ajudando o
povo, encaminhando para os órgãos que eles necessitem, e fiscalizando o trabalho do
executivo. Que é o meu trabalho como vereador. Boa noite a todos. A Presidência mantém
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franqueada a palavra aos senhores vereadores. Continuando com a palavra a Presidência
lamentou o ocorrido com o vereador Gilmar, e em conversa com o promotor, o mesmo disse
que tem que dar atenção à estas denuncias anônimas. com a parte na palavra o Vereador
Gilmar Meireles disse que o promotor disse que também não é a favor de denuncias
anônimas. Também com uma parte o Vereador Gabriel Força Silvestre disse que se
solidariza ao Vereador Gilmar, que sabe da lisura do seu trabalho com a população de seu
bairro, e que infelizmente estas denuncias, sem identificação, torna-se constrangedora, na
minha convicção a pessoa tem que ar que é ela que esta denunciando. Vereador Gilmar
Meireles: O promotor disse que o denunciante ele é anônimo para mim, mas o ministério
público tem os dados de quem denuncia, para futuramente fazer um cruzamento de
informações e saber que é a pessoa, e qual a índole dela no município. Continuando com a
palavra a Presidência disse que o Prefeito municipal, às vezes vai três vezes por semana,
para responder a estas denuncias, o ministério público, mesmo em sigilo, tem que averiguar
todas estas denuncias, e temos que estar preparados para isto, o que importa é a nossa
consciência naquilo que faz, e antes de encerrar a sessão eu quero deixar registrado, em
nome da mesa e de todos vereadores, uma mensagem ao dia internacional da Mulher, que
será comemorado no dia 08 de março. Mulher às vezes mãe, em outras amiga,
companheira em todos os momentos, educadora sempre, superiores pelo amor, mas
dispostas a subordinarem a inteligência, e atividade ao sentimento, as mulheres constituem
espontaneamente seres intermediários, entre a humanidade e os homens, às mulheres que
desempenham seus diversos papeis com excelência, um feliz dia internacional da mulher.
nossos parabéns a todas a Mulheres do mundo todo. 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 e Renato Angelo
Gastaldi.
Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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