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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 13 DE MARÇO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos treze 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 
Sexta 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 e demais presentes. Em seguida, a 
Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli para efetuar a leitura de 
um trecho Bíblico, invocando a proteção de Deus. Para secretariar os trabalhos foi 
convidado o 2º Secretário desta Casa, Vereador Fabiano Margon, em detrimento da 
ausência do 1º Secretário, vereador Gabriel Força Silvestre, ausência esta devidamente 
justificada ao Presidente da Câmara, e, incontinenti, solicitou ao Nobre Secretário que 
procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, confirmando apenas a ausência do 
Vereador Gabriel Força Silvestre, presentes os demais vereadores. Havendo quórum, a 
presidência declarou abertos os trabalhos Legislativos. Em discussão a ata da Sessão 
Ordinária realizada em treze 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 13 de março de 2018: 
Indicação n° 009/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer a criação do Hino a Bandeira do Município 
de São Roque do Canaã; Indicação n° 010/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, 
Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a aquisição de material esportivo 
tipo tatame para aulas de práticas esportivas, de modo especial, Karatê, para os serviços de 
convivência e fortalecimentos de vínculos do Município de São Roque do Canaã-ES; 
Indicação nº 011/2018, 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 instalação de postes de iluminação na ponte que liga o bairro Vila Verde ao Centro do 
municipio; Indicação nº 012/2018, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, indicando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de 
sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente que o Poder Executivo confeccione Projeto de 
Lei instituindo no Município de São Roque do Canaã o programa “Adote uma Nascente”; 
Indicação nº 013/2018, subscrita por todos os senhores vereadores, indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a realização de obra de drenagem e 
asfaltamento do tipo “Caminhos do Campo” no trecho que liga o Centro da cidade à 
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localidade de São Dalmácio, sentido antigo Pesque Pague “Vale Verde”, incluindo um 
calçadão nas laterais e iluminação pública do trecho; Ofício nº 058/2018 – GP/PMSRC, do 
Gabinete do Excelentíssimo Prefeito Rubens Casotti, solicitando ao Presidente desta Casa a 
retirada de pauta do Projeto de Lei nº 056/2017, de autoria do Poder Executivo; e Ofício 
SME/SRC nº 093/2018, da Secretaria Municipal de Educação, solicitando autorização do 
plenário para o dia 15/03/2018, das 13 h às 16 h, para realização do lançamento do sistema 
SISPAES, implantado por meio do pacto pela aprendizagem no Estado do Espírito Santo 
(PAES). Prosseguindo os trabalhos, a presidência submeteu o Ofício SME/SRC nº 093/2018 
à discussão e posterior votação sendo o mesmo aprovado por todos os nobres edis ora 
presentes. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, a presidência 
franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor 
presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadora, secretários aqui presentes, 
senhores e senhoras, Vice-Presidente da APAE, Presidente da ABC, meu boa noite a todos! 
Eu quero falar um pouco de minhas duas indicações que foram feitas, indicações que são a 
pedido da comunidade. Algumas mães me solicitaram e eu também tive uma conversa com 
a Secretária de Assistência, para, na medida do possível, haver a possibilidade de estar 
adquirindo, principalmente para São Jacinto. Então, a gente faz indicações solicitando esses 
equipamentos para serem utilizados não só na área de Karatê, mas também nas outras 
atividades no Centro de Convivência. Falando da comunidade de São Jacinto a gente fica 
contente, tive uma notícia essa semana de duas emendas parlamentares de nossa autoria, 
através de parceiros. Uma academia popular em São Jacinto, senhor presidente, já é 
realidade, o recurso já está na conta e a prefeitura vai fazer a licitação. Essa vai ser uma 
grande conquista para aquela comunidade. Outra questão também que já é uma realidade, 
o recurso também já se encontra em conta, é a questão de um cortador de grama. Aqui 
temos a presença do Presidente da ABC, e essa é uma conquista que estamos buscando 
através de nossos parlamentares. Eu quero também falar aqui um pouquinho, senhor 
presidente, com relação a outra indicação, que é a criação do hino à bandeira do Município. 
O nosso município tem aproximadamente vinte e dois anos e nós não temos ainda o hino do 
município. Fiz o projeto de lei com relação à criação do hino, mas houve uma 
inconstitucionalidade, pois quem tem que fazer é o Executivo. A maioria dos municípios que 
eu conheço tem o seu hino e por que nós não? Então, já é o momernto, vamos trabalhar 
para que nós tenhamos o nosso hino municipal. Essas são as duas indicações que peço 
que sejam olhadas com carinho, que são coisas benéficas para o município. Meu boa noite 
a todos!  A presidência convidou o Secretário Municipal de Educação, Sr. Marcos Wolkartt, 
para fazer uso da tribuna, de modo a fazer um convite para os vereadores e para o público 
em geral, para o dia quinze, às treze horas, na Câmara Municipal de São Roque do Canaã, 
para a realização do lançamento do sistema SISPAES, implantado por meio do Pacto pela 
Aprendizagem no Estado do Espírito Santo (PAES). Nada mais havendo a tratar a 
presidência agradeceu a presença de todos, em especial do Vice-Presidente da APAE, 
Presidente da ABC, secretários municipais, e encerrou a presente Sessão Ordinária. Para 
constar, eu, Fabiano Margon, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e assino 
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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. 
 

 
Miguel Djalma Salvalaio 

Presidente. 


