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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 24 DE ABRIL DE 2018. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos vinte e quatro 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 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, funcionários da 
prefeitura, Chefe de Gabinete do prefeito, Secretário Municipal de Educação, ex-vereador de 
Santa Teresa, Sr. Primo Lamborghini, Vice-Presidente da APAE e Vice-Presidente da ABC, 
representantes das comunidades e das associações de moradores, o homenageado Sr. 
Flávio Rodrigues Volpi, e, incontinenti, convidou a Vereadora Olga Simonelli para efetuar a 
leitura de um trecho Bíblico, invocando a proteção de Deus. Para compor a Mesa foi 
convidado o homenageado, Sr. Flavio Rodrigues Volpi. Em seguida, a presidência solicitou 
ao nobre secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores, confirmando a 
presença da totalidade. 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. Posteriormente, a presidência solicitou ao 
secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do 
dia 24 de abril de 2018, em conformidade com o art. 156 e seguintes do regimento interno: 
Projeto de Lei nº 025/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei 
Municipal nº 287/2004, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 026/2018, de autoria do 
Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre a determinação de prioridade de atendimento para 
pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem 
bolsa de colostomia, no âmbito do município de São Roque do Canaã – ES, e dá outras 
providências; Requerimento nº 012/2018, de autoria dos Vereadores Claudecir Strelow e 
Gabriel Força Silvestre, Requerendo seja encaminhado por intermédio do Presidente da 
Câmara Municipal de São Roque do Canaã ao Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER-ES), a instalação de uma ondulação transversal (lombada física) na Rodovia ES 357, 
em frente ao Bar do Sr. Zozi Luchi, em Tancredo, Zona Rural, no Município de São Roque 
do Canaã; Moção nº 005/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, de congratulações 
ao jovem Flavio Rodrigues Volpi (Flavinho), pela conquista do título de Campeão Capixaba 
de Motocross Speed Way 2018, na categoria Nacional Força Livre, onde elevou o nome de 
São Roque do Canaã ao ponto mais alto desta categoria; Indicação nº 030/2018, de autoria 
do Vereador Miguel Djalma Salvalaio, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de 
Desenvovimento Econômico, o cascalhamento, em caráter de urgência, na estrada vicinal 
que liga São Sebastião passando por São Pedro e tendo fim no Trevo da Agrovila, neste 
município; e Indicação nº 031/2018, de autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi, 
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Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 
intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a construção de 
ciclovia (eixos de circulação) na rodovia 080, que se estenderá do Bairro Vila Torezani até o 
Bairro Santa Luzia (Picadão), neste município. A presidência submeteu o requerimento nº 
012/2018 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 Gilmar Meireles: Sr. Presidente, 
Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadora, senhores secretários aqui presentes, ex-
vereador, Sr. Primo, representantes de entidades, secretários que aqui se fazem presentes, 
colegas de trabalho desta Casa de Leis, meu boa noite a todos! Eu quero cumprimentar 
também o homenageado, que eu vou falar logo em seguida, e quero falar um pouco deste 
projeto de lei, de minha autoria, que foi lido aqui hoje e vai para as comissões para saber a 
legalidade, se vai ser aprovado ou não, dentro dos princípios constitucionais. É um projeto 
de lei, vereadora Olga, que você trabalhou e ainda trabalha muito na área da saúde, 
acompanhou e acompanha muitas pessoas que fazem este tratamento de quimioterapia, 
radioterapia, utilizam-se de bolsa de colostomia, e a gente sabe como é doloroso esse tipo 
de tratamento. Nada mais justo de nós fazermos, se preocupando nesses detalhes, uma lei 
para que essas pessoas tenham prioridade ao fazerem esses exames, dentro do nosso 
município, tipo: na fila do banco, quando vai utilizar o ônibus, ter prioridade no atendimento. 
É muito dolorido você chegar de um tratamento desses e depois ter que enfrentar grandes 
filas. Então, o projeto vem com esse intuito de tentar minimizar essa questão dolorosa que 
essas pessoas fazem. Nesse instante, a vereadora Olga Simonelli solicitou ao Vereador 
Gilmar um aparte, sendo-lhe concedido, assim se manifestando: “Inclusive eu também fiz 
logo no início o pedido de duas vans para levar esses pacientes com câncer, como você 
está citando agora. É muito dolorido você levantar três da manhã e chegar nove, dez horas 
da noite. A semana passada eu fiquei triste, duas mães com duas criancinhas chegar quase 
dez da noite. Então, por isso, eu sempre incentivo em ter dois carros. Um sair às quatro da 
manhã, como é de costume, e outro nove horas, porque aí reveza. Deixo aqui o meu pedido 
e reforçar ao prefeito”. Retomando a sua fala, o vereador Gilmar: A gente procura, na 
medida do possível, minimizar essa questão dolorosa e nada mais justo eles terem 
prioridade. As pessoas que fazem tratamento de CA, se você olhar a constituição, eles têm 
algumas prioridades, alguns direitos e a gente está lutando para minimizar um pouco desse 
sofrimento. Eu quero agora, Sr. Presidente, cumprimentar o nosso amigo Flavio, e nós 
fizemos essa moção hoje, e nada mais justo. O reconhecimento é uma das virtudes do ser 
humano e nós, representantes do povo, temos que reconhecer tudo o que é de bom e que 
eleva o nome de nosso município em nível de Estado e, muitas das vezes, em nível 
nacional. A gente sabe das limitações que vocês têm nesse esporte e precisamos buscar 
recurso, buscar apoio, fomento para desenvolver a parte de esporte aqui dentro de nosso 
município. Campeão estadual dessa modalidade; já é o terceiro que vem aqui e a moção é 
feita quando tem um propósito especial, e esse propósito é uma forma dessa Casa 
reconhecer o que você fez através do esporte. Então, fica aqui os meus parabéns, e temos 
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que pensar com carinho esses jovens que estão no esporte. Fica aqui esse pensamento e 
que a gente incentive esse jovens a trazerem mais e mais títulos para o nosso município. 
Meu boa noite a todos! A presidência também externou os parabéns ao homenageado, 
Flavio, pela conquista com muita luta, e ressaltou a importância de elevar o nome do 
município de São Roque do Canaã. Prosseguindo os trabalhos desta Casa, a presidência 
convidou o Vereador Gilmar Meireles para proceder a entrega da Moção de Congratulações 
ao Jovem Flavio Rodrigues Volpi (Flavinho), pela conquista do título de Campeão Capixaba 
de Motocross Speed Way 2018, na categoria Nacional Força Livre, onde elevou o nome de 
São Roque do Canaã ao ponto mais alto desta categoria, sendo solicitado pelo vereador 
homenageante a presença dos demais pares para prestarem a honrosa homenagem, 
através desta moção. Antes de encerrar a presente sessão a presidência proferiu a leitura 
de um convite da secretaria municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, aos senhores 
vereadores e vereadora e demais presentes, para participarem do dia 1º de maio, no campo 
do ABC, de mais uma edição do Torneio do Trabalhador, com início às oito horas e previsão 
de término às dezesseis e trinta horas. Na oportunidade, a presidência lembrou aos seus 
pares que, em virtude do feriado do dia 1º de maio, a próxima sessão ordinária da Câmara 
Municipal, nos termos regimentais, acontecerá no próximo dia dois de maio, às dezoito 
horas, no plenário deste legislativo. 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. 
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