CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 15 DE AGOSTO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas, realizou-se
na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a
Vigésima Sétima Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura sob a
Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu todos os colegas
Vereadores e Vereadora, os funcionários da Casa, também os funcionários do Poder
Executivo, Senhoras e Senhores e todos os que vieram participar desse momento sejam todos
bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou o Vereador Gilmar Meireles para efetuar a
leitura de um trecho Bíblico invocando a proteção de Deus, a Presidência solicitou ao Nobre
Secretário que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se a presença da
totalidade e havendo quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a
Presidência colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em oito de agosto de
dois mil e dezessete sendo aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidência solicitou ao
Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia
15 de agosto de 2017, INDICAÇÃO Nº 060/2017, de autoria do Vereador Claudecir Strelow,
INDICANDO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a viabilidade do uso de INTERNET
GRATUITA em alguns pontos públicos do munícipio, proporcionando uma melhor comodidade
aos nossos munícipes, a comunidade estudantil e população em geral; INDICAÇÃO Nº
061/2017, 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 construção de uma
rede de esgoto no Bairro Santa Luzia (Picadão de São Roque), neste município; INDICAÇÃO
Nº 062/2017, de autoria dos Vereadores Gilmar Meireles e Gabriel Força Silvestre, indicam ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por intermédio de sua Secretaria Muncipal de
Assistência Social, a contratação de Maestro – Integrar crianças e adolescentes em
vulnerabilidade social residentes no Município de São Roque do Canaã-ES – Projetos Sociais
de Música “Banda Marcial” de São Roque do Canaã-ES, utilizando os instrumentos musicais
que se encontram sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer; REQUERIMENTO Nº 018/2017, de autoria dos Vereadores Gilmar Meireles,
Gabriel Silvestre e Olga Dala Barba Simonelli, requerendo ao Presidente desta Casa, apósm
deliberação do plenário, seja requerido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
informações acerca do Projeto para Construção de 01 (uma) barragem no Distrito de São
Jacinto, especificamente na comunidade de Sagrado Coração de Jesus, a saber: Por que este
projeto ainda não está em execução? Existe alguma pendência por parte da Prefeitura
Municipal para o andamento desse processo? Existe alguma pendência por parte do Governo
do Estado para o andamento do referido proceso? e REQUERIMENTO Nº 019/2017, de
autoria dos Vereadores Gilmar Meireles, Gabriel Silvestre e Olga Dala Barba Simonelli,
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requerendo ao Presidente desta Casa, após deliberação do Plenário, seja requerido ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal as segiontes informações: cópia capa a capa de todo
o processo administrativo abaixo descrito, referente ao certame realizado para a aquisição de
materiais de construçãso, objetivando a melhoria da infraestrutura das estradas que integram a
malha viária rural através da execução de obras, reparos e reformas de pontes, bueiros e
delimitadores para animais em diversas localidades do interior do nosso Município, bem como
outras demandas que possam surgir durante o exercício financeiro de 2017, em atendimento à
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) – Processo nº 1657/2017 –
Referente ao Pregão Presencial nº 046/2017. A presidência submete o requerimento n°
018/2017 à discussão, a presidência submete o requerimento n° 018/2017 a votação, e os
vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Requerimento n° 018/2017 aprovado
senhores vereadores. A presidência submete o requerimento n° 019/2017 à discussão, a
presidência submete o requerimento n° 019/2017 a votação, e os vereadores que aprovarem
permaneçam sentados. Requerimento n° 019/2017 aprovado senhores vereadores. Não
havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre na forma regimental a presidência
franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente,
mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, quero cumprimentar também o ex-vereador de
Santa Teresa, e ex-secretário do município São Roque, Alemão, que se faz presente e
senhores e senhoras, boa noite a todos, quero falar um pouco do primeiro requerimento, de
nossa autoria, solicitando algumas informações pertinentes à um processo, que tivemos a
oportunidade de acompanhar o início da construção de uma barragem na comunidade Sagrado
Coração de Jesus, que a população no procura para saber como é que esta o andamento, e a
gente não sabe, então essas são duas questões que nós queremos saber se existe alguma
pendência por parte do governo do estado, ou por parte do município, para que possamos
sanar, para que esse processo tenha andamento, que é uma das questões de barragem, que o
governo fazendo em torno de 78 municípios, para a gente dar proceguimento para continuar
assim que possível, a execução daquela obra, naquela localidade. O outro requerimento
também diz respeito de um processo licitatório, e nós queremos dar uma olhada nele, se
correu tudo de acordo com o que manda a Lei, e o outro, é uma indicação de nossa autoria
juntamente com o vereador Gabriel, tivemos observando algumas questões no que tange a
questão social, a gente faz essa indicação ao Senhor Prefeito, juntamente da Secretaria de
Assistência Social, a contratação de um Maestro, para executar atividades relacionadas à essa
questão dentro do município de São Roque do Canaã, para as questões social, a gente sabe
que existe é uma aquisição de material na gestão passada, pela Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer, e poderíamos muito bem estar utilizando esse equipamento, para ministrar todas as
atividades com esse Maestro, e até mesmo quem sabe estar formando a nossa querida Banda
Marcial aqui no município, acho que é de fundamental importância, lembro quando criança nós
tínhamos na guarda mirim que vinha de Santa Teresa, e até fiz parte, então isso ao mesmo
tempo a gente vai resgatar a questão cultural e também tentarmos, na medida do possível é
claro, tirar essas crianças que estão aí na rua ociosas, e tentar ocupar o tempo delas com este
trabalho, quando se falamos em criança, quero também aproveitar o momento e parabenizar
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ao ABC pelo torneio, onde a equipe SUB-17 foi campeã, foi campeã invicta no domingo, então
é dessa forma que começa a fluir, é nós trabalharmos os nossos jovens do município, esse
trabalho fantástico que essa instituição está fazendo, porque não agregar isso juntamente com
esse maestro, agente sabe, já tive oportunidade de ficar um pequeno período da secretaria de
assistência aonde um projeto que já existe recurso na área social para estar contratando esse
Maestro, para desenvolver essas atividades, e com isso pode estar sendo feito essa parceria
entre a Secretaria de Assistência e Secretaria de Esporte, Cultura e lazer, utilizando aqueles
materiais que lá estão para desenvolver essa atividade que é de suma importância para o
nosso município. Boa noite a todos. A Presidência mantém franqueada a palavra aos senhores
vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos. Quero ser breve, agradecer
a presença do senhor Primo, Glauber Roldi ex-secretário de Esportes de São Roque do Canaã,
dizer que a indicação que eu e o Gilmar confeccionamos teve uma participação fundamental do
Senhor Primo Lamborghini, ele que nos orientou neste sentido, juntamente com algumas
informações que o Senhor Glauber nos prestou, acerca dos instrumentos que existem, tuito
desta indicação, até conversamos com a secretária de assistência social, ela se mostrou
simpática à ideia de estarmos contratando o maestro, e formando uma banda marcial, m o
intuito de retirar das crianças a sua ociosidade, traze-las para o convívio social mais humano,
afastá-las das drogas, e inserir elas num processo educacional de maior valor, e contamos
com a colaboração da administração, porque eu entendo que isto não é uma opção politica, e
para desenvolver o município, principalmente no âmbito cultural, quero parabenizar o ABC pelo
titulo, eu acompanhei o primeiro tempo do jogo, e os meninos jogam bem, quero dizer que
devemos apoiar o esporte, a cultura, é uma forma de tirar o adolescente e os jovens do crime,
das drogas, então é neste sentido que fizemos a indicação, e mais uma vez parabenizar o ABC
por esta conquista, e que continuem nesta luta, agora com o time adulto que agora compete a
Copa Norte, vamos acompanhar e quem sabe não saiamos vitoriosos, Boa noite a todos. A
Presidência mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores. Nós vamos encaminhar
as indicações feitas, os requerimentos ao prefeito e a administração, e vamos esperar as
respostas, quanto a questão do material o senhor Primo tinha comentado comigo também
durante a semana passada, sobre esse material, vamos buscar, encontrar essas coisas e com
certeza, é de fundamental importância, tudo aquilo que você traz e resgata as culturas do
nosso município, que aquela banda de música que a gente tinha de Santa Teresa, depois da
Guarda Mirim, também quando eu estive na prefeitura nós tinhamos essa guarda mirim, de
trazer essa banda e isso é interessante, parabenizar como Gilmar e o Gabriel também falaram,
do ABC, que é por ai que começa, com simplicidade, disputando um campeonato SUB-17,
foram campeões, agora com a Copa Norte, disputando, ganharam o primeiro jogo, eles
convidam sábado às 15 horas haverá o jogo aqui no ABC, hoje nós temos aqui dentro do
município praticamente o campo do ABC, uma associação que tem condições e depende de
cada um de nós, é para o bem de todos, você tira crianças da rua é lazer para nós, o futebol é
de suma importância, então que todos nós possamos valorizar esses eventos, todos os
eventos que acontecem no município, tem agora que vem o da APAE também, teve do Centro
de Apoio, que foi muito bonito, foi muito bom, muito bem participado, então todos os eventos
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nós devemos como o membros do município, como legislativo devemos estar apoiando, e
prestando toda sua contribuição, para que isso possa acontecer, quero agradecer mais uma
vez a presença do Glauber foi secretário de esporte na gestão passada, nas duas, agradecer o
ex-vereador Primo, dando sempre seus palpites, suas opiniões, a todos os vereadores que
compareceram, vereadora, nós podemos estar todos aqui, isso é importante, a gente valorizar
o nosso mandato, a todos os funcionários da casa que estão sempre aqui prontos para nos
acompanhar, e a todos da prefeitura. Nada mais havendo a tratar a presidência agradece a
presença de todos encerrando 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, Renato Angelo
Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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