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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 20 DE MARÇO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos vinte 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 
Sétima 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 e os homenageados 
pelas moções. Em seguida, a Presidência convidou o Vereador Fabiano Margon para 
efetuar a leitura de um trecho Bíblico, invocando a proteção de Deus. A Presidência 
convidou para fazer parte da Mesa o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
São Roque do Canaã, o Senhor Roberto Carlos Silvestre e também os dois homenageados 
pelas Moções, o Senhor Antonio Ferreira e a Senhorita Luiza Zimmerman, e em seguida 
solicitou ao Nobre Secretário que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, 
verificando apenas a ausência do Vereador Leonardo Casotti Peroni. 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 20 de março de 2018, 
EM CONFORMIDADE COM O ART. 156 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO.: 
Projeto de Lei nº 007/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei 
nº 188/2001 e dá outras providências; A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação Final opina pela APROVAÇÃO.  A Comissão Permanente de Obras e Serviços 
Públicos opina pela APROVAÇÃO. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento 
opina pela APROVAÇÃO. Projeto de Lei n° 011/2018, de autoria do Vereador Gilmar 
Meireles, Denomina a Rua Frei Galvão, via pública que especifica localizada no Bairro 
Centro; Projeto de Lei nº 012/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a criação 
do Fundo Municipal de Educação e dá outras providências;  Requerimento nº 005/2018, de 
autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi, requerendo ao Presidente desta Casa, após 
deliberação do plenário, seja encaminhado por intermédio de Vossa Excelência, com a 
máxima urgência que o caso requer, ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) 
a instalação de Redutor Eletrônico de Velocidade - REV ou Lombadas Eletrônicas, na 
seguinte localidade do Município de São Roque do Canaã: 01 (um) na Rodovia ES 080, no 
Bairro Francisco Torezani, nas proximidades do Posto 13, sentido Picadão de São Roque; 
Moção nº 002/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, de Congratulações ao Senhor 
Antônio Ferreira (Senhor Liquinho), por suas ações pautadas no amor, respeito e dedicação 
ao próximo; Moção nº 003/2018, de autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi, de 
Congratulações a Luiza Zimmerman, pelos títulos de Mini Miss International Fashion Beauty 
2018, Baby Miss das Américas e ainda de Melhor Traje Típico, no Concurso Internacional de 
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beleza realizado na cidade de Cartagena, na Colombia; Indicação n° 014/2018, de autoria 
dos Vereadores Miguel Djalma Salvalaio e Claudecir Strelow, 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 Educação, a construção de uma 
creche no Município de São Roque do Canaã; Indicação nº 015/2018, de autoria do 
Vereador Miguel Djalma Salvalaio, 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 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer que o Poder 
Executivo municipal proceda a instalação de placas indicativas e de boas vindas às estradas 
de acesso ao Município de São Roque do Canaã (Picadão e São Bento);  Indicação nº 
016/2018, de autoria dos Vereadores Gabriel Força Silvestre e Gilmar Meireles, indicando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de 
sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, providenciar a recuperação do 
calçamento em toda a extensão da Rua André Vago, a via pública com início na Rua Alziro 
Vicente Roldi, passando pelo Ginásio de Esportes José Regattieri, nº 81, e término nº 48, 
residência do Sr. Vilmar José Amaro de Salles, no Bairro São Roquinho. Que seja também 
determinado ao setor competente da prefeitura municipal para providências quanto à 
sinalização de placa indicativa de proibição de estacionamento nas imediações do 
Supermercado Rossi; e Indicação nº 017/2018, 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 Obras e Serviços Urbanos, a criação de 
vagas de estacionamento reservadas aos deficientes físicos e aos idosos, na via pública em 
torno dos bancos de grande circulação no Município, bem como providencie a colocação de 
placas indicativas de trânsito sobre as referidas vagas e demarcação das mesmas. 
TRIBUNA LIVRE: Inscrito: Adeuzir Ferreira, Assunto: Ginásio de Esportes de São Roque do 
Canaã – Reforma do referido local. A Presidência encaminha o Projeto de Lei n° 011/2018, 
à Comissão Permanente de Legislação Justiça e Redação Final. A Presidência submete o 
Requerimento n° 005/2018 à discussão, A Presidência submete o Requerimento n° 
005/2018 à votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados, Requerimento 
n° 005/2018 aprovado senhores vereadores. A Presidência submete o Requerimento n° 
006./2018 à discussão, A Presidência submete o Requerimento n° 006/2018 à votação, e os 
vereadores que aprovarem permaneçam sentados, Requerimento n° 006/2018 aprovado 
senhores vereadores. Havendo orador inscrito para fazer uso da Tribuna Livre a Presidência 
franqueia a palavra ao inscrito o Senhor Adeuzir B. Ferreira. Senhor Adeuzir B. Ferreira: 
Boa noite a todos, senhor Presidente o que me trouxe até aqui hoje, novamente, é para 
cobrar sobre o ginásio de esportes, que há um ano eu estive aqui cobrando do secretário, a 
reforma do ginásio de esportes, e me falaram que era injusto, uma pessoa cobrar isso com 
três meses de administração, então agora eu quero saber se é injusto eu cobrar isso depois 
de um ano de administração. Com três meses eu cobrei e era injusto, agora com um ano é 
incompetência. Se tem projeto para a reforma daquele ginásio, então porque não o coloca 
em pauta, para que seja executada a obra. Outra coisa Senhor Presidente, como o senhor 
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disse, que indicações levam tempo para fazer e o recurso chegar, mas se ficar sentado 
esperando que outras tragam, São Roque não vai crescer, só vai crescer se nossos 
secretários colaborarem e correrem atrás de recursos para estas obras. Minha indignação é, 
que foi prometido que iriam fazer um reparo naquele ginásio, e até agora não foi feito nada, 
continua do mesmo jeito. O secretário esta aqui hoje, e ele sabe das condições que esta o 
ginásio, e como cidadão, eu criticava o ginásio naquela época, e continuo cobrando a 
reforma. Porque durante o trabalho politico, nós falamos que iriamos fazer a diferença, e não 
estou vendo isto. Eu vejo os secretários parados, fazendo um evento de esportes aqui e 
outro ali, e o ginásio esta esquecido, onde nossas crianças possam ter um local para se 
divertir, e hoje a situação lá é precária, e se os vereadores não estão cientes, eu os convido 
para irem até lá e verem por si mesmo. Eu cobro isso, porque com essa reforma, vamos 
resgatar o esporte no município, que está acabando. Por fim senhor presidente eu gostaria 
que o senhor me informasse, que quando o secretário vem aqui para falar, ele tem todo o 
tempo do mundo, e nós temos dez minutos contados no relógio, vereadores tem todo o 
tempo, os secretários também, mas o cidadão que se inscreve tem dez minutos, então que 
os secretários também obedeçam a este tempo. Boa noite a todos. A Presidência agradeceu 
a fala do inscrito pela fala, pela preocupação pelo ginásio, já foi dito que tem vereador 
buscando o recurso para a reforma, já temos o projeto, mas dependemos de emendas para 
que venha o dinheiro para executar. E também informou que quando o secretário vem até a 
Câmara para prestar contas de sua secretária, ele precisa de muito mais tempo, do que os 
dez minutos concedidos aos inscritos, devido a complexidade do assunto, mas são coisas 
diferentes, e o regimento permite ao presidente esta liberdade. A Presidência franqueia a 
palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Boa noite a todos, Senhor 
Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, Vereadora, senhores secretários que se 
fazem presentes, representantes de instituições aqui presentes. Quero de modo especial 
cumprimentar os homenageados desta noite, a Luiza e o Senhor Antonio Ferreira, mais 
conhecido como Senhor Liquinho, ao qual homenageio, hoje temos a juventude 
representada, com sua simpatia, com sua beleza, divulgando o nome do Município, e temos 
a experiência vivida, o senhor Liquinho, que muito me alegra de fazer esta moção ao 
senhor, a Moção é um ato do legislativo, mas não a fazemos de qualquer forma, devemos 
entrega-la à pessoas especiais, que muito fazem para o Município, é com muito confiança 
que posso dizer, que as ações que o senhor fez, sempre foram pautadas no amor, no 
respeito e na dedicação ao próximo, durante toda a sua vida. Tenho convicção que muitos já 
tiveram a oportunidade de ir até sua casa, de encontra-lo na rua, e sempre na sua 
simplicidade ele acolheu esta pessoa, então nada mais justo de fazer esta homenagem ao 
senhor, tenho certeza que esta homenagem também vem de todos aqueles que convivem 
com o senhor. E também quero parabenizar à Luiza que também recebe uma moção, pelos 
prêmios que conquistou, e vejo que são merecidos, só pela simpatia de seu rosto, vemos 
que o nosso município está bem representado, parabenizo os pais pelo apoio, este incentivo 
é importante, fica meus parabéns aos homenageados, e meu boa noite a todos. A 
Presidência mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Renato 
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Angelo Gastaldi: Boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas 
vereadores, Vereadora, e demais presentes, quero agradecer à família Zimmerman, que 
vieram receber juntamente com a Luiza, a homenagem que fazemos, que representa o 
Município, elevando São Roque do Canaã, ao cenário internacional, o que é muito 
importante, uma garota de seis anos conquistando todos estes títulos, e com certeza 
chegará bem mais longe, e parabenizar também o senhor Liquinho que também recebe uma 
Moção hoje, muito obrigado e boa noite. A Presidência mantém franqueada a palavra aos 
senhores vereadores. A Presidência submete a 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 
do Vereador Leonardo Casotti Peroni. 20 A presidência solicita e incontinenti submete à 
deliberação do plenário acerca da dispensa do Parecer em relação ao Projeto de Lei nº 
012/2018, e os vereadores que aprovarem, permaneçam sentados. Dispensa dos Pareceres 
aprovada, senhores vereadores! A Presidência submete à discussão o Projeto de Lei nº 
007/2018.A Presidência submete à votação o Projeto de Lei nº 007/2018, e os vereadores 
que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei nº 007/2018 aprovado, senhores 
vereadores! A Presidência submete à discussão o Projeto de Lei nº 012/2A Presidência 
submete à votação o Projeto de Lei nº 012/2018, e os vereadores que aprovarem 
permaneçam sentados. Projeto de Lei nº 012/2018 aprovado, senhores vereadores!  Neste 
momento, eu quero convidar o Vereador Gilmar Meireles para proceder a entrega da Moção 
de Congratulações ao Sr. ANTÔNIO FERREIRA (SENHOR LIQUINHO), por suas ações 
pautadas no amor, respeito e dedicação ao próximo.  Convido agora o Vereador Renato 
Angelo Gastaldi para proceder a entrega da Moção de Congratulações à LUIZA 
ZIMMERMAN, por elevar o nome de São Roque do Canaã ao conquistar títulos de beleza 
internacional - Mini Miss International Fashion Beauty 2018, Baby Miss das Américas e 
ainda de Melhor Traje Típico, no Concurso Internacional de beleza realizado na cidade de 
Cartagena, na Colômbia. Em nome da Mesa Diretora da Câmara Municipal, e de todo o 
povo de São Roque do Canaã, eu externo todo o nosso carinho e gratidão por essas 
conquistas que elevam o nome de nossa cidade e de todo o Estado do Espírito Santo. 
Continuando com a palavra a Presidência parabenizou os dois homenageados, que é de 
suma importância para o Município reconhecer o trabalho destas pessoas que elevam o 
nome de São Roque do Canaã, e com isso parabenizou os familiares que sempre 
incentivam estas pessoas, e isto sempre ficara registrado nesta casa legislativa, e também 
agradeceu aos familiares que vieram prestigiar este momento. Falando um pouco da 
indicação que coloquei, que são as formas que os vereadores tem de aconselhar o prefeito 
nas necessidades do município, e nós vereadores indicamos e também estamos buscando 
o recurso para que a Prefeitura tenha o dinheiro para executar a obra, como por exemplo da 
indicação da construção de uma creche. Quanto à indicação das placas de recepção do 
Município, as quais precisam de reparos, e na indicação da criação de vagas para 
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deficiente, eu não pedi que seja criada a vaga para idoso, porque temos muitos no 
município, já a maior dificuldade sempre são para os deficientes, uma vaga na frente do 
banco já é suficiente. Neste momento a Presidência franqueou a palavra à Sabrynna Berti 
Caetano que está representando o Prefeito Municipal. Sabrynna Berti Caetano: Boa noite 
a todos, boa noite Presidente, demais vereadores, toda população, mas em especial o boa 
noite que hoje eu trago aqui, essa homenagem também do prefeito ao Senhor Liquinho e a 
Luíza. Hoje quando o Gilmar falava que é uma felicidade muito grande, ter os extremos da 
nossa cidade, a juventude essa criança linda que é Luiza, e também a experiência do 
Senhor Liquinho, é muito bom ter vocês como cidadãos São Roquenses, é muito bom ter 
vocês no nosso município, vocês sabem na verdade porque que vocês estão sendo 
homenageados, Senhor Liquinho, não é só pelo amor que o senhor faz e dedica o seu 
trabalho voluntário, Luiza não é porque você só é bonita, é muito mais que isso, porque o 
senhor Liquinho consegue levar o nome de São Roque a novos horizontes, assim como a 
Luiza, ela criança, conseguiu um feito que adultos não conseguem fazer no nosso 
município, a Luiza com seis anos de idade ela conseguiu mostrar para o mundo quem é São 
Roque do Canaã, esse município pequenininho porque aquele fato que ela pediu no ano 
passado, me empresta a bandeira do município para levar no campeonato, isso é de grande 
louvor porque tem gente adulto que sai para trabalhar em Vitória e tem vergonha de falar 
que São Roque do Canaã, e tá logo ali, e a Luísa com apenas 6 anos de idade conseguiu 
levar o nome de São Roque do Canaã, o nome do Espírito Santo e o nome do Brasil para o 
mundo conhecer, e o que é mais bonito em você Luiza, não é sua beleza física, que é 
grande, o que é mais bonito em você que aquele prêmio que as faixas te deram, é o carinho 
e o amor que você tem dentro do coração, por que quando a sua mãe deu entrevista e falou 
assim a Luíza é uma benção na nossa vida, foi muito emocionante quando o pai da Luiza, tá 
lá no jornal que não acompanhou pode ver, quando o pai da Luiza falou assim a Luiza está 
modelando, mas o sonho da Luiza é ser médica, vocês sabem o que é, o sonho de uma 
criança é ser médica, é salvar vidas, que amo, olha que ensinamento que nós temos, e 
assim como ela o Senhor Liquinho, chegar ao auge da experiência de vida ,o que que o 
Senhor Liquinho faz, com as atitude dele de benzimento, que é muito conhecida, ele salva 
vida, e às vezes salvar vida, é esperança, é a fé que as pessoas colocam naquela oração 
que ele tá fazendo ali naquele momento, e isso é uma grande lição para a gente, e a nossa 
homenagem é justamente nisso, é na lição de vida que a Luísa aos 6 anos conseguiu nos 
dar, e a lição de vida que o senhor Liquinho com todo amor e experiência dele, também 
consegue nos trazer, então meus parabéns a vocês, parabéns a família de vocês, família da 
Luiza, tenho muito orgulho dela e que a Luíza possa crescer neste ensinamento de amor, e 
que este orgulho de ser São Roquense, você leve para o resto da sua vida, e família do 
senhor Liquinho, que bom ter ele conosco, ele é da família de vocês mas ele também é 
patrimônio de São Roque, ele é de vocês, mas ele é nosso também, então nós também 
temos muito orgulho de tê-lo em São Roque do Canaã. Parabéns a vocês familiares e 
parabéns a vocês homenageado, obrigada. Boa noite. A Presidência franqueou a palavra ao 
Presidente do Sindicato dos trabalhadores Rurais de São Roque do Canaã Roberto Carlos 
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Silvestre. Roberto Carlos Silvestre: Boa noite a todos, cumprimento a mesa diretora, 
demais vereadores e vereadora, secretários municipais presentes, e a todos os demais 
presentes. O que me traz aqui hoje é um assunto que já estamos trabalhando a muito 
tempo, eu diria anos. Devido a crise hídrica no nosso município e no estado, eu enquanto 
presidente do sindicato, defendendo a classe trabalhadora rural, estamos lutando desde 
2014 para amenizar a dívida dos produtores, a inadimplência no banco do brasil é muito 
grande, sem contar as outras instituições financeiras,  e chegou num ponto que os 
produtores estão buscando apoio para as renegociações, tivemos algumas prorrogações 
que só apertaram mais ainda a situação dos produtores, e com isso a inadimplência cresceu 
muito, fazendo com que o banco dificulte ainda mais o acesso ao crédito, e em reuniões 
com o novo gerente do banco do banco do brasil, decidimos tentar trazer o superintendente 
do banco até o município, o mesmo demonstrou boa vontade em vir até nós, porém vai 
demorar um pouco, então nós iremos até a superintendência na próxima sexta feira, 
estaremos numa equipe lá, e eu convido a todos os vereadores que amanhã a tarde às seis 
horas da tarde, nós estaremos nos reunindo com os produtores que estão em situação de 
inadimplência, especialmente aos que já prorrogaram, para fazermos um alinhamento de 
falas, e levar os problemas à superintendência. Porque cada problema é único, e assim 
possamos ir até lá de forma coordenada. Muito obrigado pelo espaço que me foi concedido, 
boa noite. a Presidência parabenizou o senhor Roberto pelo empenho junto ao sindicato dos 
trabalhadores rurais, e é importante a categoria se unir para assim buscar melhores 
condições. 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, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi. 
 

 
Miguel Djalma Salvalaio 

Presidente. 


