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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 27 DE MARÇO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos vinte e sete 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 Oitava 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, demais presentes. Em seguida, 
a Presidência convidou o Vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho 
Bíblico, invocando a proteção de Deus. A Presidência convidou para fazer parte da Mesa o 
Vice Prefeito Municipal Adilson Braz Broseghini, e em seguida solicitou ao Nobre Secretário 
que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando a presença da totalidade. 
Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos Legislativos. Em discussão a 
ata da Sessão Ordinária realizada em vinte de março de dois mil e dezoito, aprovada por 
todos os vereadores presentes. Em seguida a Presidência solicitou ao Secretário para 
efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 27 de março 
de 2018: Projeto de Lei nº 008/2018, de autoria do Poder Executivo, Altera a Lei Municipal 
559/2009, que dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Habitação Popular, 
Criações: Do Conselho Municipal de Habitação Popular, do Fundo Municipal de Habitação 
Popular e do Programa Municipal de Habitação Popular “Nossa Casa”, e dá outras 
providências; A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela 
APROVAÇÃO.  A Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência opina pela 
APROVAÇÃO. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opina pela 
APROVAÇÃO. Projeto de Lei n° 013/2018, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, 
tendo por objeto a cessão de servidores públicos municipais de provimento efetivo do 
Município de São Roque do Canaã/ES, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 
014/2018, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
convênio com o DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, tendo por 
objeto a cessão de servidores públicos municipais de provimento efetivo do Município de 
São Roque do Canaã/ES, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 015/2018, de autoria 
do Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre a realização de análise de águas dos 
reservatórios das escolas e creches, no âmbito do Município de São Roque do Canaã-ES; 
Indicação n° 018/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a implantação de estação de tratamento de esgoto e saneamento básico no 
Município de São Roque do Canaã; Indicação nº 019/2018, de autoria do Vereador Renato 
Angelo Gastaldi, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do 
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Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a 
recuperação do calçamento em toda a extensão da Rua Boa Esperança, localizada no 
Bairro Vila Torezani; e Indicação nº 020/2018, de autoria do Vereador Renato Angelo 
Gastaldi, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, 
por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que o Poder 
Executivo Municipal proceda a extensão da rede de iluminação pública na Rua Luiz Torezani 
e na Rua Bela Vista, ambas no Bairro Vila Torezani. TRIBUNA LIVRE: Inscrito: Adeuzir 
Ferreira, Assunto: Atendimento na Unidade de Saúde da Sede. A Presidência encaminha os 
Projetos de Lei ora lidos à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. 
Havendo orador inscrito para fazer uso da Tribuna Livre na forma regimental, a Presidência 
passa a palavra ao inscrito o Senhor Adeuzir B. Ferreira, assunto: Atendimento na Unidade 
de Saúde da Sede. Senhor Adeuzir B. Ferreira: Quero cumprimentar o Senhor Presidente, 
A Mesa Diretora, Demais vereadores, o Vice Prefeito Municipal, Servidores da Casa, 
Secretários Municipais e o Povo que compareceu aqui hoje, eu venho hoje aqui, Senhor 
Presidente, para reclamar e reivindicar a melhoria no atendimento no Posto de Saúde da 
Sede, porque ali onde inicia o pronto atendimento, se encontra uma mesa com um 
funcionário atrás que tira as fichas, eu acho que isso não é bom, tentaram melhorar mas 
continua do mesmo jeito, e tem um ano que eu vim aqui e reivindiquei isso, e onde fica os 
pacientes esperando as consultas, não há nenhuma ventilação, o corredor fechado, com 
todos os pacientes juntos sem circulação de ar, reivindicamos um ventilador, e nada foi feito. 
E a minha maior indignação é que aconteceu durante a semana, que uma pessoa se 
machucou, e não tinha nenhum carro para dar socorro, não tinha um médico, nem 
enfermeiro para ir prestar o socorro, precisou vir gente de colatina para dar o socorro, num 
município igual o nosso, pequeno, passar por esta vergonha, na hora que a pessoa mais 
precisa, não ter quem socorra. O Secretário já esteve aqui reivindicando um terceiro carro, 
para estes casos de urgência, ai ai a pessoa se acomoda, espera acontecer, para correr 
atrás, isto é uma vergonha. Se esta no projeto de campanha, esta melhoria, vamos 
melhorar, e isso é fazer aquilo que a população necessita na área da saúde, que que 
adianta prometer e não cumprir. Senhor Presidente muitas vezes a população nos cobra, eu 
digo nós, porque também trabalhei na campanha, e me sinto como parte do grupo. Temos 
aqui no projeto de governo, que iria ser tentado trazer para o Município, um aparelho de 
Raio X, e temos aqui dois vereadores que representam uma deputada que sobe num 
palanque e promete este aparelho para o prefeito, no dia seguinte, se ganhar as eleições, e 
temos um ano e quatro meses de governo, cadê essa deputada com este aparelho, e quem 
paga o pato, é o prefeito, ou o secretário que não corre atrás, ou é o representante desta 
deputada que não está indo atrás das coisas para a população, não é Senhor Geraldo 
Singer, o senhor sabe de quem estou falando, porque ela prometeu e não cumpriu até hoje, 
amanhã ou depois batem nas nossas costas por causa da politica. Se não quer trazer, que 
não prometa, porque depois a carga cai sobre os secretários, do prefeito que não buscaram, 
mas cade o representante da população que é o vereador, que bate nas portas de todos 
pedindo voto, para chegar no deputado e dizer, você prometeu, vamos cumprir, porque 
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promessa, nem santo esta vivendo de promessa, sem falar o cidadão. A minha indignação é 
sobre aquela mesinha, como já disse, porque eu estou pagando por um processo pela 
agressão ao funcionário, coisa que não a fiz no passado. Já cobrei da gestão passada, e 
continuo cobrando, aquela não é a forma dos funcionários trabalharem, por trás de uma 
mesa. Quando cobrei da mesinha, foi instalado câmeras de vigilância, me expliquem que 
segurança aquela câmera vai dar, se uma pessoa querer agredir um funcionário que está lá, 
nenhuma. Só vai mostrar o que houve, então senhores, fica aqui minha indignação, o 
Senhor Geraldo, o senhor como representante da deputada, vamos colaborar com o prefeito 
municipal, buscando este recurso para o município, porque é necessário para a população. 
Muito Obrigado e Boa Noite. A Presidência franqueia a palavra aos senhores vereadores. 
Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa Noite a todos, vereadores, vice prefeito, população 
São Roquense, em especial os moradores do bairro Sitio Recreio, gostaria de dizer, me 
dirigindo a vocês do Sitio Recreio, que é com muito júbilo que divido com vocês este 
momento, digo que a conquista é de vocês, que isso nos enche de orgulho e satisfação, e 
do prazer de saber que estamos exercendo nosso mandato, aprovando projetos, de 
interesse da população de São Roque, isso nos enche de orgulho, do fundo do coração, e 
não diferente, acredito, que na figura da nossa Secretária de Assistência Social e da figura 
do Chefe de Gabinete, também estão com este mesmo sentimento, em estar atendendo a 
vocês neste momento. Gostaria de parabenizar a Secretária Ester, por ter se empenhado 
ativamente para elaborar este projeto, que beneficia vocês neste momento, fica aqui meus 
parabéns a todos, e digo que, no que a câmara municipal, puder ajudar no sentido da 
melhoria da qualidade de vida da população, estamos à disposição, porque nosso interesse 
é lutar pelo povo de São Roque do Canaã. Encerrando que quero pontuar uma questão, 
Senhor Presidente, que está havendo muitos questionamentos acerca da iluminação pública 
do município, eu sei que esta em processo de licitação, uma empresa que estará fazendo a 
recuperação da dita iluminação, e eu gostaria que se fosse possível dar mais agilidade 
neste processo, para que se encerre o problema, e de mais segurança às pessoas, porque 
eles mandam fotos mostrando a situação, fica meu pedido, fiz uma indicação que foi 
protocolada hoje, e entrara na próxima sessão, só reforçando. Boa Noite a todos. A 
Presidência mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, Vereadora, Vice Prefeito 
Municipal, colegas de trabalho desta casa de leis, senhores secretários municipais, 
senhores e senhoras presentes, de modo especial os moradores do Bairro Sitio Recreio, 
meu boa noite a todos. Quero falar primeiro do meu Projeto de Lei ao qual protocolei na 
casa, ele diz respeito à questão de realização de exames nos reservatórios de água nas 
escolas da rede municipal, temos escolas no meio rural, no meio urbano, mas requer que 
seja quadrimestralmente analisadas as águas destas escolas, para acompanhar a qualidade 
da água que é fornecida às nossas crianças, no dia a dia, e se houver a constitucionalidade, 
e no caso da aprovação, quadrimestralmente serão analisadas as águas. E também faço 
uma indicação ao executivo, da construção e implantação de uma central de tratamento do 
esgoto do nosso município, para assim melhorar o saneamento básico no município, é uma 
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obra de suma importância, que vai melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. 
quando se investe em saneamento básico, se investe na saúde, porque quando se trabalha 
na prevenção, diminui-se o gasto na saúde, diminuindo o volume de atendimentos nas 
unidades de saúde, e assim pedimos ao executivo o empenho na construção desta estação. 
Quero falar um pouco do projeto que votaremos a seguir, hoje temos aqui muitos moradores 
acompanhando a votação, e sempre estive presente na elaboração do mesmo, onde foi 
elaborado da forma que irá realmente beneficiar os moradores das unidades habitacionais 
do citado bairro, e todos poderão ver que houve uma redução nos valores, nos prazos, para 
que todos obtenham a propriedade definitiva das casas, desde que todos arquem com suas 
responsabilidades, e como o colega disse, estamos aqui para melhorar a qualidade de vida 
de todos os nossos habitantes, como diz a constituição em seu Art. 6, habitação é direito de 
todos, e dever de nós, representantes públicos, na nossa Lei Orgânica também fala da 
corresponsabilidade do município em ofertar moradia de qualidade através dos programas 
do governo federal e estadual, e é o que estamos fazendo hoje, garantir este direito a todos, 
claro que com algumas responsabilidades, então esperamos o empenho de cada morador 
para que tudo se resolva da melhor forma possível, se houvesse a possibilidade do 
município entregar as casas sem custo para o beneficiado, iriamos fazer, mas a lei não nos 
permite isso, meu muito obrigado pela presença de todos, e boa noite. A Presidência 
mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Geraldo Singer: Boa 
noite a todos, Senhor Presidente, moradores do Sitio Recreio, eu queria falar um pouco em 
resposta ao que o orador disse, Senhor Adeuzir, que eu não fiz campanha politica 
oferecendo aparelho de Raio X, porque quando fiz minha campanha, eu não ofereci este 
aparelho, e não é qualquer deputado que consegue um aparelho que custa mais de 
trezentos mil reais, e depois em manter toda uma equipe para trabalhar neste aparelho, fora 
a construção do local de forma adequada para o seu funcionamento. E para lhe informar, a 
dita deputada não disponibilizou este aparelho, mas vai colocar mais de um milhão e cem 
mil reais em emendas para o município, só a torre da agrovila é por volta de 560 mil reais, 
um caminhão de lixo custa por volta de 300 mil reais, outro caminhão para a associação de 
produtores do sagrada é mais de 150 mil reais, chegara outra ambulância que vai vir pela 
luta da deputada, e a maioria dos nossos vereadores têm o seu deputado, se todos os 
vereadores obtivessem, por meio de seus deputados, o mesmo valor, a prefeitura poderia 
trabalhar com seus oito a dez milhões de reais, então você tem que cobrar de todos, porque 
cada um tem o seu deputado, se todos trabalharmos, com certeza a ajuda ao povo será 
bem maior, meu boa noite a todos. A Presidência mantém franqueada a palavra aos 
senhores vereadores. Continuando com a palavra a Presidência parabenizou à Secretária 
Ester, que junto com o conselho de habitação, por diversas vezes se reuniu com os 
vereadores, para chegar a este projeto que trará realmente benefícios aos senhores 
presentes, fico feliz de ver todos aqui, e com certeza a Secretária irá nos convidar para a 
reunião onde será passado para os senhores como que deverá ser as mudanças, e também 
a secretária sempre esta à disposição para ajudar a todos, este é o momento oportuno para 
que todos tenham de forma definitiva a casa de cada um, e com este projeto tudo esta 
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sendo encaminhado da melhor forma, e contamos com o empenho de todos para que 
cumpram as obrigações que foram incluídas, não deixem de lado pensando que não 
acontecerá nada, porque junto ao município tem o Ministério Publico, também o Tribunal de 
Contas do Estado, e por isso não podemos fazer de forma que não gere nenhuma obrigação 
aos beneficiados, procurem estas orientações, participem das reuniões, que logo logo todos 
terão a sua casa de forma definitiva. 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. 
Verificando a presença da totalidade. A presidência submete o Projeto de Lei n° 008/2018 à 
discussão. A presidência submete o Projeto de Lei n° 008/2018 à votação, e os vereadores 
que aprovarem permaneçam sentados.  Projeto de Lei n° 008/2018 aprovado, senhores 
vereadores! O Vereador Gilmar Meireles solicitou uma parte, e sendo concedida pelo 
presidente continuou. Vereador Gilmar Meireles: Só para encerrar eu queria deixar um 
recado a cada um dos presentes, que sabemos como é difícil sair do aluguel, aquele 
dinheiro que era usado para o aluguel, ele não volta, e hoje o que os senhores estão 
pagando este valor simbólico, e no fim este dinheiro esta pagando algo que é de vocês, este 
novo acordo que vocês estarão assinando após a sanção desta lei, por favor, cumpram-no, 
porque não haverá outra oportunidade como esta, quantos que gostariam de estar no lugar 
de vocês hoje, a casa é simples, é, mas será sua, ninguém poderá tomá-la, mais uma vez 
parabenizo a todos, e no futuro todos se lembrarão desta oportunidade, boa noite. Por fim a 
Presidência agradeceu ao orador, disse que não irá comentar o assunto, e sim convidar 
para que participe das próximas sessões, que convidará o secretário municipal de saúde 
para explicar, e dizer que nem tudo é negligência dos profissionais, nem tudo pode ser feito, 
porque as vezes é necessário o Corpo de Bombeiros, e no município não há unidade do 
Corpo de Bombeiros e com isso dependemos das unidades dos município vizinhos. 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, Leonardo Casotti 
Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi. 
 

 
Miguel Djalma Salvalaio 

Presidente. 


