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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 17 DE ABRIL DE 2018. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos dezessete dias do mês de abril 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 Primeira 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. Em seguida, a Presidência 
convidou o Vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho Bíblico, invocando 
a proteção de Deus. Solicitou ao nobre Secretário que procedesse a chamada dos Senhores 
Vereadores, verificando a ausência dos vereadores Leonardo Casotti Peroni e Fabiano 
Margon, sendo tais faltas justificadas.  Havendo quórum, a presidência declarou abertos os 
trabalhos Legislativos. Em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em dezessete de 
abril de dois mil e dezoito, aprovada por unanimidade. Neste momento o presidente 
convidou para fazer parte da mesa a senhora Ana Paula Fereguetti e o Senhor Julio Priori, 
nutricionista e presidente da APAEE.  Em seguida, a Presidência solicitou ao Secretário para 
efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 17 de abril 
de 2018, em conformidade com o art. 156 e seguintes do regimento interno: Projeto de Lei 
nº 019/2018, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, Institui o Dia Municipal em 
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho; Projeto de Lei nº 020/2018, de 
autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional 
especial e dá outras providências; Projeto de Lei nº 021/2018, de autoria do Poder 
Executivo, Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº 022/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe 
sobre autorização para celebração de termo de colaboração com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE de São Roque do Canaã, e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº 023/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei nº 
564/2009 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 024/2018, de autoria do Poder 
Executivo, Dispõe sobre autorização para celebração de Termo de Fomento/Colaboração 
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – de São Roque do Canaã, 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências; Indicação nº 028/2018, de 
autoria dos Vereadores Renato A. Gastaldi, Claudecir Strelow e Geraldo Singer, Indicando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã e ao Senhor 
Secretário Municipal de Educação reparos a serem executados no Jardim de Infância “São 
Roque”; Indicação nº 029/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e de sua Secretaria Municipal de 
Assistência Social a construção de Centro Comunitário de Multiuso na localidade de Vila 
Espanhola, neste Município. A presidência encaminha os Projetos de Lei nºs 019/2018, 
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020/2018, 021/2018 e 023/2018 à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação 
Final. A presidência submete à discussão o Requerimento nº 011/2018. A presidência 
submete à votação o Requerimento nº 011/2018, e os vereadores que aprovarem 
permaneçam sentados. Requerimento nº 011/2018, aprovado senhores vereadores. Não 
havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a 
presidência franqueia a palavra a senhora Ana Paula Brunetti, nutricionista da APAAE: Ana 
Paula Brunetti:  Meu nome é Ana Paula sou nutricionista e a pedido do Julio me pediu para 
fazer um cardápio para as crianças da APAE, chegando lá a situação era  diferente, eu 
avaliei 57 crianças sendo delas 29 estão desnutridas grau 3, não é por carência familiar nem 
por falta de alimentação na APAE, meu trabalho é voluntario, sendo que 29 são 
preocupantes pois elas tem dificuldade de engolir, sendo que em casa as crianças tem 
dificuldade de comer, sendo que assim a mãe para ,e ai as crianças não estão ganhando 
peso, existe lá crianças de idade de 13 anos que são compatíveis com crianças de 6 anos 
de idade. Meu trabalho será feito por via oral, pois graças a Deus nenhuma delas se 
alimenta por sonda, porém com a dificuldade estou sugerindo um trabalho conjunto com a 
fonoaudiologia, espero que este projeto seja aprovado que vocês deem atenção especial a 
crianças especiais, pois elas merecem, crianças que lá hoje se não lutarmos que irão evoluir 
para uma sonda, e que nos temos tempo de recuperar, que será um trabalho feito junto 
comigo e com a fonoaudióloga ,ai sim o meu trabalho sozinho irá fazer toda a diferença, 
mais para a crianças absorver todos os alimentos ela precisa de sessões de fonoaudiologia, 
sessões continuadas, o pais irão aprender com a fonoaudióloga para em casa evoluir, e sair 
desse estagio de desnutrição então peço de coração que meu trabalho eu posso continuar 
ele com a ajuda da fonoaudióloga para superar esse quadro que as pessoas estão 
precisando, Obrigada. A Presidência franqueou a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Sr. Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, 
vereadora, colegas de trabalho dessa casa de leis, secretario que se faz presente, 
presidente da APAE cumprimentando ele cumprimento todos os funcionários que com pouco 
se faz muito boa noite a cada um de vocês. Quero antes de falar desses dois projetos da 
APAE, quero falar de uma indicação de minha autoria uma indicação de um centro 
comunitária de multiuso na comunidade de Vila Espanhola, algumas pessoas nos procurou 
para fazer uma unidade de saúde na comunidade de vila espanhola, eu expliquei que não 
tem viabilidade, pois tem custos, e se tem uma unidade na vila verde e no centro e eu 
expliquei para eles e eles acharam prudente, desse centro comunitário e multiuso, lá poderá 
ser feito consultas do pessoal do PSF, a comunidade se reunir, e varias atividades, então a 
gente faz essa indicação, lá já tem o espaço e pode ser construído muito bem para essa 
benfeitoria para essa comunidade. Quero em cima da fala da nutricionista Ana Paula, e 
Julio, quero parabenizar o trabalho voluntario que esta se fazendo, pois é gratificante, esses 
dois projetos que tenho convicção que os outros colegas vão aprovar, que é para o 
desenvolvimento dos trabalhos, a APAE necessita exclusivamente dessa transferência 
municipal, para pagamento desta funcionaria a fonoaudióloga, não é terapia é um trabalho 
continuo que é feito com as crianças, que terá resultados nas crianças, não adianta nada a 
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Ana Paula fazer o trabalho dela, se a criança não consegue engolir, é um trabalho continuo, 
fico imaginando Ana e Julio o que se ocorreu nesse período em que essas crianças ficaram 
sem esse acompanhamento, pois é um trabalho de anos que esta sendo realizado na APAR 
pois de uma hora para outra esse trabalho é interrompido, pois essas crianças precisam 
desse trabalho para se alimentar, para desenvolver a fala, mais tenho convicção que é o 
mínimo que essa casa vai fazer é aprovar esse projeto, pois lá constituição no artigo 6  diz 
os direitos sociais, direito a dignidade humana, direito a saúde, e nos como representantes 
públicos temos o direito e o dever de garantir que esse direito chegue a quem necessita, 
então fica aqui meu parabéns ao trabalho de cada pessoas que desenvolve naquela 
instituição, hoje para você trabalhar em uma PESTALOSI uma APAE tem que ter muito 
amor pois não é fácil, então eu tiro meu chapéu para vocês e também tiro chapéu para a 
equipe que esta sendo buscado parcerias e através de voluntários para que essa entidade 
se desenvolva o trabalho que é muito gratificante, Boa Noite a todos e parabéns APAE pelo 
trabalho que esta desenvolvendo. A Presidência mantêm franqueada a palavra aos senhores 
vereadores. Continuando com a palavra a Presidência também parabenizou a diretoria da 
APAE, através do Presidente e Vice Presidente, aqui presentes, e juntos com os integrantes 
do poder executivo, e neste momento de estar colocando funcionários que estarão ajudando 
nas necessidades dos excepcionais. Só que tem na família, pessoas excepcionais, que sabe 
das dificuldades que eles demandam, e com a fundação da APAE em são roque no ano de 
2000, foi praticamente mantida pela prefeitura na época, e com todas as cobranças que o 
prefeito tem, esta é uma necessidade dos nossos munícipes. Parte do Vereador Gilmar 
Meireles: Só me desculpando que esqueci de parabenizar a colega vereadora Olga, que foi 
dela que partiu a indicação para a contratação deste profissional, então fica meus 
parabéns. Parte da Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: eu fico muito feliz, pelo 
atendimento da indicação, embora um pouco demorada, mas nunca é tarde para atender as 
necessidades da população, fico muito feliz que estas crianças serão atendidas por um 
profissional capacitado, parabéns a todos. 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 aceita, a presidência passa a deliberar a Ordem do Dia, 
e convida o Secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores. Confirmando a 
ausência dos vereadores Leonardo Casotti Peroni e Fabiano Margon. A presidência solicita 
e incontinenti submete à deliberação do plenário acerca da dispensa do(s) Parecer(es) em 
relação aos Projetos de Lei nºs 022/2018 e 024/2018, e os vereadores que aprovarem, 
permaneçam sentados. Dispensa dos Pareceres aprovada, senhores vereadores! A 
Presidência submete à discussão o Projeto de Lei nº 022/2018. A Presidência submete à 
votação o Projeto de Lei nº 022/2018, e os vereadores que aprovarem permaneçam 
sentados. Projeto de Lei nº 022/2018 aprovado senhores vereadores! A Presidência 
submete à discussão o Projeto de Lei nº 024/2018. A Presidência submete à votação o 
Projeto de Lei nº 024/2018, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto 
de Lei nº 024/2018 aprovado senhores vereadores! A Presidência franqueou a palavra ao 
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Presidente a APAE de São Roque, o Senhor Julio Priori. Senhor Julio Priori: Boa noite a 
todos, todos os munícipes, funcionários da APAE, diretoria, Secretário Municipal Marcos, 
servidores da casa, Drª Ana Paula, vereadores e vereadora Olga, na APAE hoje, temos 62 
usuários, e a população do município gira entorno de 12 mil habitantes, mais ou menos 1% 
da população, e é esse 1% que mais necessita de atenção, é em tom de agradecimento aos 
vereadores, que venho aqui hoje. Meu muito obrigado, o obrigado da diretoria, dos 
funcionários, dos pais dos usuários, e principalmente das crianção que serão atendidas pelo 
profissional, agradeço também à Secretária Andreia Margon, que demonstrou a boa vontade 
para trazer o mais rápido possível, este projeto para que fosse votado. Para que os 
senhores tenham uma ideia, dentre os casos que temos lá, temos um que é o mais 
preocupante, uma criança de quatro anos, que esta com o peso de uma criança de menos 
de dois anos, então ela foi em dois médicos que quiseram fazer que ele passasse por 
cirurgia, para se alimentar via sonda, pelo resto da vida, e o laudo da Drª Ana Paula foi 
contrário, e que nós vamos conseguir restabelecer o peso da criança, e para isso, contamos 
com o apoio da Drª Ana Paula, e com a Fonoaudióloga, que se tudo der certo, a partir de 1° 
maio vai estar à nossa disposição, e por fim agradeço a todos, e convido a todos os 
munícipes, vereadores, membros da administração para que visitem a APAE, que tirem um 
tempo e nos visite, para que acompanhem a nossa realidade, e fico feliz pela aprovação. 
Muito obrigado e boa noite. A Presidência agradeceu aos vereadores, pela votação em 
regime de urgência dos projetos, também agradeceu aos funcionários da APAE, e aos 
voluntários que trabalham lá, pelo carinho e dedicação no cuidado daquelas crianças. Parte 
do Vereador Gilmar Meireles: Fugindo um pouco do assunto, mas quando se fala de 
garantia de direito, eu gostaria que passar para todos, que foi aprovado um projeto de lei, de 
nossa autoria, que garante à pessoa com idade acima de 60 anos, de utilizar o transporte 
publico de graça dentro do município, esta lei já foi sancionada, e esta havendo alguns 
descumprimentos desta lei, mas acredito que já foi resolvido. É mais um direito garantido por 
lei no município. 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. 
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