CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 03 DE MAIO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos dois dias do mês de maio 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 Décima
Terceira 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, representante da APAE, da ABC,
Secretário Municipal de Educação, Glauber, representante da deputada Luzia Toledo, e,
incontinenti, convidou o Vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho Bíblico,
invocando a proteção de Deus. Em seguida, a presidência solicitou ao nobre secretário que
procedesse a chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença da maioria, e
ausentes os vereadores Leonardo Casotti Peroni e Olga Maria Dala Barba Simonelli,
ausências estas devidamente justificadas ao presidente desta Casa. Havendo quórum, a
presidência declarou abertos os trabalhos legislativos. Em discussão a ata da Sessão
Ordinária realizada em vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, aprovada por todos os
vereadores presentes. Posteriormente, a presidência solicitou ao secretário para efetuar a
leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 02 de maio de
2018, em conformidade com o art. 156 e seguintes do regimento interno: Requerimento nº
013/2018, de autoria dos Vereadores Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Geraldo
Singer e Renato Angelo Gastaldi, requerendo seja encaminhado por intermédio do
Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, em caráter de urgência, a iniciativa de um Projeto de Lei concedendo Revisão
Geral Anual aos servidores públicos municipais de São Roque do Canaã; Indicação nº
032/2018, de autoria dos Vereadores Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Geraldo
Singer e Renato Angelo Gastaldi, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Administração e
Finanças, Revisão Geral Anual aos servidores públicos do Município de São Roque do
Canaã; Indicação nº 033/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Indicando ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua
Secretaria Municipal de Educação, a construção de Centro Municipal de Educação Infantil
(CMEI), no Município de São Roque do Canaã-ES; Indicação nº 034/2018, de autoria dos
vereadores Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Renato Angelo Gastaldi e Geraldo
Singer, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por
intermédio de sua Secretaria Municipal de Assistência Social, a construção de um Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no Bairro São Roquinho, mais
precisamente no lote que pertence à Prefeitura, situado em frente ao CRAS; Indicação nº
035/2018, de autoria do vereador Gabriel Força Silvestre, Indicando ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria
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Municipal de Desenvolvimento Econômico o patrolamento e cascalhamento, em caráter de
urgência, na estrada vicinal de Tancredinho, no Distrito de Santa Júlia (com início na
propriedade do Sr. Cuqui Luchi até a propriedade Tinelli), Zona Rural, Município de São
Roque Do Canaã-ES. A presidência submeteu o requerimento nº 013/2018 à discussão e
posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo oradores inscritos para
fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra aos
senhores vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite, Salvalaio, todos os
vereadores, visitantes. Eu queria parabenizar também o Marcos Wolkart, secretário da
Educação, que nós fizemos uma indicação aqui e você correu atrás em buscar o benefício, e
lutou mais do que nós para a creche. Eu estou sabendo que a creche vai sair mesmo agora
e vai ser uma alegria imensa para nós aqui em São Roque do Canaã. Você é um grande
secretário e você corre atrás de verbas com objetivo. Eu também queria falar aqui que eu
tive um problema muito sério o ano passado com o Gilmar e nosso amigo Gabriel. Foi uma
polêmica no primeiro mandato, a gente vem com sede mesmo para pensar que política é
daquela forma. Então, eu queria te pedir desculpas, Gilmar, e o Gabriel também, a gente vai
trabalhar todos juntos daqui para frente. Nesse momento, houveram apartes,
respectivamente, por parte dos vereadores Gabriel Silvestre e Gilmar Meireles, sendo
concedido pelo Vereador Claudecir, quando, de forma alternada, as desculpas do vereador
Claudecir Strelow foram aceitas pelos vereadores Gabriel e Gilmar. Retomando a palavra o
Vereador Claudecir: Daqui para frente nós temos que trabalhar juntos e esquecer de intrigas.
Todos novatos, e eu acho que o mais velho aqui é o Salvalaio. Então, muito obrigado a
vocês e boa noite! Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, eu quero cumprimentar
os nobres colegas vereadores, secretário, esposas de vereadores, representantes de
comunidade, assessor da deputada Luzia que se faz presente, Alemão, cumprimentar os
meus colegas de trabalho aqui da casa, o meu boa noite para vocês! O que diz a fala do
nobre colega, nós estamos aqui hoje é para isso, Claudecir, a gente têm as divergências na
tribuna, mas no que se refere ao bem comum, nós temos que trabalhar para isso, em prol de
um município cada vez melhor. Então, a gente aceita as desculpas. Eu fiz uma indicação
aqui hoje e nós, vereadores, temos que sugerir, a gente não executa, a gente não constrói.
Como é de nosso conhecimento e o secretário se faz presente, e parebizo-o pelo trabalho
que desenvolve em nosso município. O nosso município vai ser contemplado com recursos
para construção e ampliação de creche e jardim de infância. Eu fui além. Eu fiz uma
indicação, Sr. Presidente, na construção de um Centro Municipal de Educação Infantil. O
que é isso? É um local que alguns municípios já tem onde se concentra a creche e o jardim.
Então, a gente vai diminuir na questão da mobilidade, na questão de logística. Os ônibus
vão todos para aquela direção, e, também, se isso ocorrer, onde é o jardim e a creche vai
ser um espaço que vai ficar vago, onde poderá estar concentrado a sede da prefeitura, e
esses outros locais onde a gente está pagando aluguel. Eu acho que é um sonho de todo o
município ter um Centro Municipal de Educação Infantil, e aí, além de proporcionar n coisas
na parte de educação, vai proporcionar o entretenimento entre as pessoas. Então, essa é
uma sugestão minha, uma sugestão que seja olhada, com bons olhos, e, quem sabe, São
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Roque do Canaã tem um Centro Municipal de Educação Infantil. Nós vamos sair desse
monte de aluguel que nós temos, e gostaria que nosso Executivo olhasse com bons olhos.
Meu boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Hoje a gente
pode falar pontualmernte quem está presente, Torezani, Juquita, Wolkart, secretário, o
alemão, minha esposa, Adeuzir, senhores vereadores, funcionários da Casa. Eu queria
iniciar a minha fala falando de minha indicação que aparenta ser uma coisa simples, Sr.
Presidente, mas é uma situação que está demandando uma cobrança da população naquela
região. É uma estrada que dá acesso a Tancredinho e São Pedrinho. Parte dela faz parte de
Colatina, que não cabe ao município, mas parte faz parte do município de São Roque do
Canaã. Então, nada mais do que justo que o município seja responsável pela melhoria
daquele local. Há muita reclamação do pessoal que tem que atravessar para poder
transportar o café que está colhendo. Eu até procurei o Chefe de Gabinete, que hoje está
respondendo como secretário de Agricultura, e se colocou à disposição para estar
resolverndo isso aí. Eu conto com a administração para que possa estar sanando para os
produtres rurais daquela região. Eu queria parebenizar ao secretário de Esporte pelo 1º de
maio, que foi aqui neste final de semana, que não se faz presente, e a todos os envolvidos
que ajudaram a realizar mais esse evento. Lembrar que ontem foi o dia do trabalhador,
trabalhador brasileiro e são roquense, sofredor com as medidas que o Governo vem
desenvolvendo ao longo desses dois anos de ajuste, de reforma trabalhista, querendo
empurrar de garganta abaixo uma reforma da previdência. Trabalhador que está sofrendo
com baixos salários, com a precarização da relação trabalhista, então os meus votos de
melhoria para a situação dos trabalhadores do Brasil. Eu queria falar da indicação e do
requerimento que vocês fizeram, sr. Presidente, Geraldo, Cacau e Gastaldi, indicando
reajuste e solicitando um estudo sobre a reposição salarial dos funcionários públicos. É
importantíssimo, imprescindível, e acho que o município deve continuar caminhando, assim
como caminhou o ano passado, no sentido de valorizar o servidor público municipal. A gente
sabe que a situação do país é difícil, mas um percentual que caiba dentro do orçamento e,
de repente, possa ser disponibilizado ao servidor público municipal. Eu quero reforçar o meu
compromisso com o servidor público, com os trabalhadores do município, do Brasil, e afirmar
que o meu partido PC do B tem uma posição muito clara quanto a isso, de luta pelo
interesse dos trabalhadores, pelas conquistas sociais, e pelas melhorias que hoje são
desfeitas e jogadas de escanteio. Nesse momento o Vereador Gilmar Meireles solicitou um
aparte sendo-lhe concedido, e disse que, com relação ao aumento, que fosse revisto
também a questão do ticket alimentação, que está muito defasado. Eu queria parabenizar o
Vereador Cacau, parabenizar o Vereador Gilmar, a mim não precisaria pedir desculpas, mas
desculpas aceitas mesmo assim, e dizer que nós estamos quase há um ano e meio aqui na
câmara, e acho que nesse um ano e meio nós aprendemos, é o primeiro mandato de todos
nós aqui, nós aprendemos, amadurecemos, e, muitas coisa que nós fizemos, aprendemos
que não é daquela forma que deve ser feita. Eu acho que a luta de ideias é valida, tem que
ser realizada, que ela constroi. A discussão faz parte do jogo democrático e isso tem que
haver. Mas haver de uma forma sadia, de uma forma respeitosa, de uma forma que
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mantenha essa câmara harmoniosa, sem deixar nenhum resquício de ódio e de raiva, e
nada que possa atrapalhar o andamento dos trabalhos aqui na câmara legislativa. A arte da
política é a arte de agregar, de construir, e isso deve ser feito. Então, pensando no
município, no crescimento de nossa população, que a gente continue agindo dessa forma
aqui na câmara municipal, para que nossos munícipes tenham orgulho de nós. Boa noite a
todos! A presidência parabenizou o trabalhador pelo 1º de maio, e ressaltou que não é a
reforma trabalhista nem a reforma da previdência que está prejudicando o país, mas atitudes
desse governo. Por fim, a presidência parabenizou a atitude dos colegas vereadores pela
conciliação e pedidos de desculpas, ressaltando que as divergências sejam resolvidas e que
não sejam levadas para casa. Antes de encerrar os trabalhos, a presidência lembrou do
convite da APAE para o dia nove de junho, que é a realização da seresta no clube ABC.
Nada mais havendo a tratar a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou 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 e Renato Angelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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