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ATA DA DÉCIMA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 05 DE JUNHO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Ao cinco do mês de junho 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 Sétima Sessão Ordinária, da 
Segunda Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio.  A 
Presidência cumprimentou a todos os colegas Vereadores e Vereadora, os servidores do Poder Legislativo, e, 
incontinenti, convidou o Vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho Bíblico, iniciando os 
trabalhos sob a proteção de Deus. Em seguida, a presidência solicitou ao nobre secretário que procedesse a 
chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença de todos. Havendo quórum, a presidência declarou 
aberto os trabalhos legislativos. Em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em vinte nove de maio de 
2018 , aprovada por todos os senhores vereadores presentes a esta sessão. Posteriormente, a presidência 
solicitou ao secretário para efetuar a leitura do expediente. Projeto de Lei nº 031/2018, de autoria do Poder 
Executivo, Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras providência Projeto 
de Lei nº 032/2018, de autoria do Vereador Miguel Djalma Salvalaio, Institui, no âmbito do Município de São 
Roque do Canaã, o mês de maio como “MAIO AMARELO"Projeto de Lei nº 033/2018, de autoria do Vereador 
Gilmar Meireles, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 838/2018, Projeto de Lei nº 034/2018, de autoria 
do Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 508/2009;Projeto de Lei nº 
035/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Denomina a Rua David Regattieri, via pública que especifica 
localizada no Bairro Centro;Projeto de Lei nº 036/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Institui a 
Semana Municipal de valorização da Família no Município de São Roque do Canaã-ES e dá outras 
providências;Projeto de Lei nº 037/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a revisão geral anual 
dos vencimentos dos servidores municipais de São Roque do Canaã e dá outras providências; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 001/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre a participação de 
estudantes em reuniões da Câmara Municipal de São Roque do Canaã-Es e dá outras 
providências;Requerimento nº 018/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo seja 
encaminhado por intermédio do presidente desta Casa à secretaria municipal de Obras, um estudo na Rua 
Ricardo Gonzalez (principal) na comunidade Vila Espanhola para instalação de Redutores de 
Velocidade;Requerimento nº 019/2018, de autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi, requerendo seja 
encaminhado por intermédio do presidente desta Casa ao diretor geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Sr. Ênior Bergoli da Costa para que seja realizada as obras de 
asfaltamento no trecho comunidade Vila Espanhola à comunidade de São Dalmácio, mais precisamente até a 
localidade conhecida como Bar do Tité;Requerimento nº 020/2018, de autoria do Vereador Renato Angelo 
Gastaldi, requerendo seja encaminhado por intermédio do presidente desta Casa à Secretária Camila Dalla 
Brandão SECTI – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional requerendo a 
instalação de torre de telefonia móvel e internet 3G no Distrito de Agrovila, neste município;Indicação nº 
038/2018, de autoria dos Vereadores Gilmar Meireles e Gabriel Força Silvestre, Indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, a manutenção/limpeza de carreadores de café nas propriedades agrícolas e a 
manutenção das estradas vicinais de todo o município de São Roque do Canaã; e Indicação nº 039/2018, 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, melhorias na iluminação 
pública da Rua Francisco Simonassi, no Distrito de São Jacinto;.TRIBUNALIVRE:Inscrito:Adeuzir 
FerreiraAssunto: Iluminação pública que compreeende o trecho que tem início na Cerâmica Mundial, no Bairro 
São Roquinho, até o Sítio Recreio. A Presidência submete em discussão o requerimento 018/2018, 
a presidência coloca em votação o requerimento 018/2018 e os vereadores que 
aprovarem permaneçam sentados. Requerimento 018/2018 aprovado senhores vereadores. 
A presidência coloca em discussão o requerimento 019/2018, a presidência submete em votação o 
requerimento 019/2018, requerimento 019/2018 aprovado,A presidência coloca em discussão o requerimento 
020/2018, a presidência submete em votação o requerimento 020/2018, requerimento 020/2018 
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aprovado,A presidência coloca em discussão o requerimento 021/2018, a presidência submete em votação o 
requerimento 021/2018, requerimento 021/2018 aprovado,havendo orador inscrito o presidente passou a 
palavra ao senhor Adeuzir Ferreira: Sr. Presidente, Mesa Diretora, funcionários da casa o secretario que esta ai 
presente e o publico que ai acompanha, me inscrevi para falar do assunto sobre a iluminação publica da 
cerâmica do kiri até o sitio recreio, que essa casa já fez uma indicação sobre isso, só que ficou na indicação 
mesmo, que as pessoas tem dificuldade em se locomover la a noite, pois é um lugar escuro, para quem tem 
carro é fácil, mais para quem não tem se torna difícil, falta um pouquinho mais de interesse sobre aquele bairro, 
sobre a população que ai mora, pedir ao presidente ao vereadores que cobrem ao poder publico e ajudem a 
população que ai mora pois precisam daquele iluminação, pois la esta muito escuro, não tem como fazer 
caminhada, pois me perguntam porque só fica na indicação, que saia da indicação e bota em ação, obrigado e 
boa noite a todos. O presidente esclareceu o inscrito sobre duvidas sobre o solicitado. A presidência franqueia a 
palavra aos senhores vereadores. Gabriel Silvestre: Boa Noite queria começar a minha fala fazendo uma 
reflexão pois hoje é o dia mundial do meio ambiente, citar a importância da sociedade civil tem para que o meio 
ambiente seja possível d estar dando condições de estarmos sobrevivendo neste planeta, responsabilidade do 
poder publico e também da sociedade civil, a sociedade tem que se organizar, a escassez de água, já fez a 
sociedade se mobilizar de vir a encontro a essa pauta, acredito que no caos surge a esperança, que no ultimo 
sábado foi realizado uma mobilização sem característica partidária e politica, que veio de alguns setores da 
sociedade que se preocupa com a questão ambiental, foi realizado uma caminhada uma panfletagem, vários 
setores participaram, dando visibilidade ao tema, queria dizer também que a três semana foi protocolado nessa 
casa um requerimento solicitando uma fiscalização no PA, após o protocolo e ciência, fomos notificados eu o 
vereador presidente miguel e o vereador gilmar, identificamos algumas irregularidades e algumas já foram 
sanadas, que semana que vem tivemos o esclarecimento que os problemas que foram vistos serão resolvidos, 
estou citando isso para demonstrar que a Câmara esta ativa esta se manifestando, mostrando o papel dela de 
fiscalizador, queria agradecer a presença do adeuzir trazendo as demandas das comunidades, você esta de 
parabéns adeuzir  boa noite. A Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores; Gilmar 
Meireles: Senhor Presidente colegas de trabalho, senhores vereadores, vereadora, e todos aqui presentes meu 
Boa noite quero deixar aqui também meus parabéns para todas as pessoas envolvidas nessa área no que diz 
respeito ao meio ambiente uma área de suma importância não estive presente neste fim de semana por 
compromissos pessoais, mais a gente vê a importância de trabalhar sempre em pró do meio ambiente, prova 
disso eu tenho um projeto de lei sobre isso, que é a criação do plano municipal de educação ambiental, aonde 
contempla vários temas tanto nas escolas, com politicas voltada ao meio ambiente, esse projeto de lei se não 
puder ser do legislativo, poderá vir do poder executivo, que é de suma importância para o meio ambiente. Quero 
também falar um pouco do meu projeto de lei que é em relação que institui a valorização da família no município 
de São Roque do Canaã, nos sabemos como é importante a base familiar, muitos jovens indo no caminho 
errado e porque?!, esse projeto trabalha junto com a sociedade, pois aonde falta a família falta tudo, vem com 
esse objetivo a importância da família como um todo,e nada mais meu boa noite a todos. A Presidência mantem 
franqueada a palavra senhores vereadores: Presidente: Eu queria também deixar aqui hoje como sendo o dia 
mundial do meio ambiente, parabenizar a secretaria, que vai até a sexta feira tendo eventos, domingo teve a 
caminhada ecologica, um gesto bonito, plantando umas 300 arvores isso é educação ambiental, o centro de 
apoio la fazendo o almoço, envolvendo a comunidade para isso, ontem foi inaugurado o viveiro, tem mudas a 
disposição, para conhecer, e hoje está acontecendo as 19 horas um movimento com a presença do promotor, 
com a presença do promotor e outras pessoas envolvidos, que deixar meu registro como vereador nesta casa a 
manifestação dos caminhoneiros, nessa vez os caminhoneiros tomaram iniciativa e quero deixar aqui o meu 
apoio como vereador, parabéns aos caminhoneiros, deixar aqui registrado a revisão geral anual, que pega todos 
servidores, que não fique anos sem dar aumento e depois aperta depois e não ter como dar, que seja dado todo 
ano, parabenizar o executivo por esse projeto. Quero citar também o meu projeto sobre o Maio Amarelo, que é 
sobre conscientização do transito como vocês viram pelo jornalzinho São Roque vai receber recursos para 
sinalização viária, tanto horizontal como vertical. Dando continuidade aos trabalhos desta Casa, a presidência 
submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o intervalo 
regimental, sendo acatado pelos senhores vereadores, imediatamente o que solicitou ao secretário a proceder à 
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nova chamada dos vereadores, confirmando a presença de todos. Em seguida, a presidência solicita e 
incontinente submete a deliberação do plenário acerca das dispensas dos pareceres acerca do Projeto de Lei 
N° 037/2018 e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados, Dispensa dos pareceres aprovada, A 
Presidência coloca em discussão o projeto de Lei N°037/2018, presidência coloca em votação o projeto de lei 
N° 037/2018 e os vereadores que aprovarem permanecem sentados, projeto de lei N 037/2018 aprovado 
senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a 
presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Gabriel Força Sivlestre, ______________________, 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, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, 
Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi e Gabriel Força Silvestre 
 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente. 

 


