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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA 
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos cinco dias do mês de setembro 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 Nona 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 ausência 
dos Vereadores Fabiano Margon e Leonardo Casotti Peroni e havendo quórum declarou 
abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em discussão a ata da 
Sessão Ordinária realizada em vinte e dois de agosto de dois mil e dezessete, e 
posteriormente a da Sessão Extraordinária do dia trinta de agosto de dois mil e dezessete, 
sendo ambas aprovadas 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 05 de setembro de 2017, PROJETO DE LEI Nº 023/2017, de autoria da Mesa 
Diretora, Autoriza a transferência de bens públicos móveis pelo Poder Legislativo ao Município 
de São Roque do Canaã-ES, e dá outras providências. A Comissão Permanente de 
Legislação, Justiça e Redação Final opina pela APROVAÇÃO; A Comissão Permanente de 
Educação, Saúde e Assistência opina pela APROVAÇÃO. INDICAÇÃO Nº 067/2017, de 
autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que realize os estudos 
pertinentes, visando conceder aumento no valor das diárias dos servidores do Poder Executivo 
Municipal; INDICAÇÃO Nº 068/2017, de autoria da Vereadora Olga M. D. B. Simonelli, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, o patrolamento e cascalhamento nas estradas vicinais do Distrito 
de São Jacinto (Sagrado Coração de Jesus, Militon), Zona Rural, Município de São Roque do 
Canaã-ES; INDICAÇÃO Nº 069/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, 
Indicando ao Senhor Prefeito Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, 
Incluir a Disciplina Educação Ambiental na grade curricular do Ensino Fundamental e Médio no 
Município de São Roque do Canaã, e dá outras providências; e REQUERIMENTO Nº 
021/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Presidente desta Casa seja 
encaminhado ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Sr. Geraldo 
Lorencini, para requerer ao Presidente da Caixa Econômica Federal a implantação de uma 
agência da Caixa Econômica Federal no Município de São Roque do Canaã-ES. Quero 
convidar para fazer parte da mesa conosco, o ex-presidente da FINDES ex-senador, 
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empresário do grupo GUERMAR  de Colatina Marcos Guerra, Marcos como presidente da 
findes teve um papel muito fundamental da atividade de cerâmica, nós temos como 
representantes, aos quais quero também convidar para fazer parte da mesa, o Senhor Werlen 
Margon que representa o Sindicato das Cerâmicas e a Senhora Marcia Volpi representando o 
Projeto ECO. a presidência submete o requerimento nº 021/2017 a discussão. A presidência 
submete o requerimento nº 021/2017 a votação e os vereadores que aprovarem permaneçam 
sentados. Requerimento nº 021/2017 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, secretária que se faz presente, ex-presidente da FINDES ex-
senador, equipe de ceramistas do nosso município senhores e senhoras. Boa noite, quero 
antes falar um pouco do requerimento feito por minha autoria e assinado pelos demais colegas 
vereadores, é com relação a solicitação que nós precisamos aqui no nosso município de uma 
agência da Caixa Econômica Federal, todo mundo sabe das dificuldades que nós temos 
quando vamos estar fazendo algo pertinente a esta instituição, FGTS os empresários que aqui 
estão, temos que se deslocar para outro município, Santa Teresa ou Colatina, Então nada mais 
justo de termos a nossa agencia aqui no município. Mas é uma questão que a sociedade nos 
clama por isso, fizemos o requerimento, vamos levar ao superintendente da Caixa Econômica 
Federal, para que ele e sensibilize juntamente em Brasília para nós temos essa agência aqui, 
já passou do momento de nós temos essa agência da Caixa Econômica aqui para desenvolver 
essas atividades, principalmente a parte social, vários recursos do governo federal é oriundo da 
Caixa Econômica Federal Porque nós não temos a nossa aqui também. cumprimentar ex-
presidente da FINDES, parabenizar fizemos uma moção, na sessão anterior aqui por serviços 
prestados, serviços relevantes no município. Tive a oportunidade no início do ano passado de 
assumir a secretaria de Assistência Social num determinado período, onde a primeira coisa 
que eu fiz é uma reunião com o Senhor Jacomin que se faz presente, para buscarmos 
parceria, que eu acho que tudo é possível, mas nós temos que investir em capacitação, e gerar 
a mão de obra capacitada dentro do município, para nós aquecermos a nossa economia, 
estamos passando por um momento difícil, não só o município mas é o país todo, e investir em 
qualificação, tive a oportunidade senhor Manuel nos atendeu muito bem, juntamente com a sua 
secretária que ali estava, a possibilidade de estarmos trazendo para o município, dentre elas a 
escola móvel, temos aqui hoje a carreta muito bem vindo para o município, mas a escola móvel 
a vinda dela também vai nos ajudar muito, que lá gente sabe que é mais de 30 cursos que tem. 
Então nada mais justo de trazermos, qualificar, para quem sabe futuramente nos termos outras 
fontes de emprego aqui no Município, até conversei com Manoel no início, nós temos um 
projeto na nossa comunidade, no bairro Nossa Senhora das Graças, nós fomos agraciados 
com a parceria entre município e temos 10 maquinas de costura, capacitamos já no mês 
passado 11 pessoas nessa linha têxtil, então vamos capacitar mais, e quem sabe futuramente 
Marcos nós temos aqui um polo industrial nessa área de confecção, você pode verificar a 
questão de indústrias no município, hoje nós temos uma parceria com o SENAR, mas sabemos 
que o SENAR é limitado em quantidade de cursos que ele pode dar no município, em São 
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Roque nós só temos três empresas na área de corte e costura, nós temos a máquina, nós 
temos a parceria, e porque não com a parceria da FINDES da nova gestão agora disponibilizar 
esse profissional para gente capacitar, quem sabe futuramente temos uma grande quantidade 
de mão de obra na área de confecção, e quem sabe  nós vamos ter os aqui grandes empresas 
que vão vir para cá para montar um polo aqui e até mesmo como pequenas facções, 
aumentando a geração de emprego, então parabenizo por esse trabalho, que foi feito, que 
essa equipe esteve lá junto com a equipe do Marcos Guerra, e só tenho que agradecer e pedir 
que nós vamos estar solicitando algo nesse sentido, para que a gente possa fomentar ainda 
mais a nossa economia no Município. Boa noite a todos. A Presidência mantém franqueada a 
palavra senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos. Quero 
agradecer a presença do ex-senador Marcos Guerra, aos ceramistas que estão presentes e a 
população que nos prestigia. Primeiramente quero falar sobre minha indicação, aproveitando a 
presença do secretário de educação, e dizer que eu acho importante o tema, sei que não é 
competência da Câmara em regulamentar isto, mas creio que é importante que esta medida 
seja adotada, tendo em vista que estas questões ambientais estão sendo frequentemente 
discutidas no brasil como um todo, embora que às vezes vemos ações do governo federal que 
decepcionam a nós. Mas queria pedir para que tratasse com carinho esta questão juntamente 
com o prefeito, porque se nós inserirmos esta consciência na criança, desde sua formação, o 
resultado no futuro será maior, se associadas às ações que já vem sendo feitas. Na segunda 
indicação, sobre o reajuste nos valores das diárias, durante a minha campanha eu me 
comprometi com o funcionalismo público, e lutar pelos direitos deles, por isso que com certa 
frequência eu utilizo a tribuna para defende-los e cobrar, e eu pude notar no decorrer dos anos, 
que os valores das diárias manteve-se o mesmo, e vemos que estes estão defasados, e neste 
sentido estou indicando ao executivo, que se houver a possibilidade, dar um reajuste real, para 
que o motorista ou outro funcionário, não tenha que arcar com o próprio bolso, as despesas de 
viagem. E eu quero fazer uma ressalva sobre a sessão anterior onde foi votada a lei que 
estabeleceu o reajuste 10%, eu acredito que é interessante, é válido, eu acho que a ação do 
executivo foi bacana, só que eu queria fazer uma ressalva especificamente a duas categorias 
que ficaram de fora, que são imprescindíveis no que tange a saúde pública, que são os 
agentes de endemias, estão relacionados no combate de problemas muitas vezes transmitida 
por vetor como o aedes aegypti, hoje temos dengue, chikungunya, zika e eles tem um papel 
fundamental na identificação e no controle das doenças através do combate ao vetor, e de 
outras também como malária, e a outra classe são os agentes comunitários de saúde, entendo 
que os dois têm o piso salarial estabelecido pelo Governo Federal, mas partindo do princípio da 
isonomia, princípio do artigo 5º da Constituição Federal, onde todos são iguais perante a lei, eu 
acho que isso não foi interessante, a gente aprovou a lei sim, votamos favoráveis com alegria 
até, mas porque a gente não poderia deixar 90% do funcionalismo sem o reajuste, quero deixar 
isso bem claro, mas queria fazer essa ressalva, que o executivo olhasse com mais carinho e 
que não deixasse essas duas categorias sem a devida atenção, tendo em vista a importância 
que elas tem na questão de saúde do município, e valorizar o profissional faz com que ele 
trabalhe com maior vontade, maior disposição, tá então estas são as minhas colocações. Uma 
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boa noite a todos. A Presidência mantém franqueada palavra senhores vereadores. A 
Presidência submete a deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos 
legislativos sem o intervalo regimental, e os vereadores que concordarem permaneçam 
sentados. Prosseguindo com os trabalhos a presidência solicita ao secretário que proceda a 
nova chamada dos Senhores vereadores. Verificando a ausência dos vereadores Fabiano 
Margon e Leonardo Casotti Peroni. A presidência submete o projeto de lei nº 023/2017 a 
discussão. A presidência submete o projeto de lei n° 023/2017 a votação e os vereadores que 
aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei N° 023/2017 aprovado senhores vereadores. 
Continuando a Presidência cumprimentou a presença do nosso ex-presidente da FINDES, ex-
senador da republica tive a oportunidade de estar no gabinete do Marcos quando ele substituiu 
Gerson Camata quando foi Senador da república, já desde aquela época 2002, 2003, 
contribuindo com o nosso município, e a frente da presidência da FINDES ele teve um papel 
muito importante para o nosso estado, de muito crescimento, inclusive hoje nós temos ali no 
município a carreta prestando o curso de marceneiros, queremos agradecer a toda essa 
parceria que o Marcos sempre teve com o município, aqui também o Werlen e a Márcia  
representando a indústria cerâmica, eles devem falar também, e eu pude participar da 
inauguração do laboratório que a FINDES construiu no IFES, para ajudar o ceramista, então o 
nosso muito obrigado a todo esse trabalho do Marcos Guerra, além de presidente da FINDES, 
além de senador, Marcos Guerra é o presidente do grupo Guermar de Polo de confecções de 
Colatina, então é uma alegria tê-lo em nosso meio, e dizer Marcos nós todos os vereadores 
fizemos uma Moção de congratulação a você por todo o seu trabalho, eu quero deixar para 
entregar lá no final, fazer entrega todos os vereadores junto com você ali na frente. Eu queria 
passar você para falar para nós e para os munícipes. Marcos Guerra: boa noite a todos, quero 
falar da satisfação de estar retornando aqui nessa casa, quando o então presidente Marcos 
Geraldo Guerra, eu também estive aqui. Quero cumprimentar o nosso Presidente, o amigo 
Miguel Salvalaio, os vereadores Gabriel, Gilmar, gostei muito da sua colocação com relação a 
necessidade de uma Caixa Econômica o Geraldo de Santa Teresa e muito meu amigo, eu sou 
presidente do conselho do SEBRAE aonde ele representa Caixa Econômica, se você quiser 
me copiar depois, eu faço questão de ir na reunião do conselho do SEBRAE onde eu presido, 
apresentar demanda aqui município de São Roque, também para reforçar não só o seu pedido 
mas de toda a Câmara, quero cumprimentar também a Vereadora Olga, Vereador Fabiano, 
Leonardo, Renato, Claudecir e o Geraldo Singer que é o vice-presidente da casa, 
cumprimentar também aqui a Márcia, o Werlen, ao Manoel, o Adalberto, enfim todos os 
presentes, Miguel, eu fui presidente da Federação das Indústrias por 6 anos, ao qual fui o 
único presidente da findes do interior do Espírito Santo, a federação das Indústrias é uma 
instituição gigante, a maior Federação do Espírito Santo para vocês terem ideia, eu nesse seis 
anos, nos movimentamos próximo de 2 bilhões de reais, todo o custeio, todo o sistema, hoje 
nós estamos praticamente no estado inteiro, na nossa gestão eu fiz questão de dividir o estado 
Espírito Santo, nós criamos 15 regionais, cada regional ela representavam um numero de 
municípios, um exemplo aqui de Colatina, Colatina, São Roque do Canaã, Marilândia, Vila 
Valério, São Gabriel da Palha, São Domingo do Norte, Águia Branca, Pancas e Baixo Guandu,  
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são oito municípios, municípios maiores como município de Linhares e municípios que são 
mais longe, que não são tão próximo como Colatina, Linhares por exemplo só fica com dois 
municípios que a Sooretama e Rio Bananal. Então o que nós fizemos dentro do sistema 
FINDES, nós fortalecemos as 15 regionais, todos os setores industriais que pertenciam aquela 
regional nós colocamos um conselheiro para participar do Conselho Regional, aqui em Colatina 
o Manuel Jacomin ele era o presidente da FINDES daqueles oito municípios, para ter um 
acesso mais rápido presidente da FINDES, ouvir aqueles municípios ficou muito mais fácil, 
com isso que nós conseguimos avançar praticamente em todo estado Espírito Santo com 
investimentos na casa de 250 a 255 milhões de investimentos em todo estado Espírito Santo, 
no passado para você ter uma ideia como funcionava o sistema FINDES, alguém quando 
chegava alguém para visitar um Senai, por exemplo a FINDES só podia levar ou na beira mar 
ou no Civit, aonde tinha a nossa duas melhores escolas e tudo que não servia para Vitória 
beira mar e o civit ia para Colatina, Linhares, São Matheus estas coisas todas, e a partir do 
momento que eu entrei na FINDES eu não permiti mais isso, eu quebrei esse paradigma, 
equipamentos, laboratórios que não serve para Vitória também não serve para Colatina, para 
lugar nenhum, nada de ficar transferindo máquinas, equipamentos usados para o interior, a 
pedido do Manuel, e a pedido dessa casa, aqui também é bom dizer isso do Adalberto 
também, que ele também me solicitou, trouxemos para o município aquela unidade que é uma 
escola, ou melhor, é uma unidade móvel da indústria moveleira, que é uma bela de uma bela 
de uma unidade, que tem desde a formação do Design, tem até torno CNC dentro daquela 
escola, então ela está aqui agora, pode vir outras escolas para cá também, outras unidades 
também, aqui no IFES também é bom destacar Miguel, que foi uma parceria brilhante, o setor 
ceramista ele construiu o prédio, o SENAI, nós doamos forma de comodato de equipamentos, 
próximo de três milhões de reais, e o IFES  fornece os professores, é uma parceria que 
praticamente atende a todos, o investimento maior foi da FINDES, foi do SENAI mas eu 
incentivo esse tipo de parcerias, precisam de fazer esse tipo de trabalho no estado Espírito 
trazer a academia para dentro da indústria, a indústria para dentro da academia, para formar 
profissionais eficientes, você falou Gilmar sobre confecção essas coisas todas, aqui nós temos 
um polo ceramista, eu me recordo aqui na década de 80 eu era presidente do sindicato da 
indústria do vestuário de Colatina, e na época Vila Velha, na glória, era muito mais forte do que 
Colatina, o que eu comecei a fazer um marketing que Colatina era o maior polo de vestuário, e  
nos transformamos no maior Polo de confecção da época, eu digo isso, porque aqui neste 
município é muito interessante, que é a indústria ceramista, também mas aqui também já eu 
acredito que já pode ser apelidado como vale das cerâmicas, vale do ceramista, isso a gente 
pode pensar em colocar placas desde fundão, e isso vai pegando de uma forma, que isso pega 
bem no futuro, todo mundo que passa na rodovia, propaganda de graça, barata, o que que nós 
fizemos na federação, além de fazer investimento de fazer escolas móveis, hoje nós temos 22 
escolas móveis, praticamente igual essa que aqui esta, nós temos indústria frigorífica, da 
Indústria de Alimentos, indústria de construção civil, de solda, às vezes as pessoas não sabem 
a força que elas têm quando elas participam do associativismo, eu sou voluntário a 33 anos eu 
faço isso pelo prazer de fazer, olha que eu movimentei 2 bilhões de reais sem salário,  eu tinha 

http://www.camarasrc.es.gov.br/
mailto:contato@camarasrc.es.gov.br


 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Tel.: (27) 3729 – 1117 

Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: contato@camarasrc.es.gov.br CNPJ 01.639.869/0001-43  

dois motoristas e um carro para andar, porque o sistema indústria não pode remunerar os seus 
voluntários, para vocês imaginam eu consegui dentro da Federação 1118 voluntários, então 
nós fizemos muito grande dentro do Estado, trabalhando também dentro do redirecionamento 
de indústrias, nós promovemos uma aproximação muito maior com o governo, e mais é isso 
Miguel eu vim aqui mais, trazer meu abraço para vocês e colocar à disposição vocês aqui 
dentro da necessidade do município de vocês, que eu confesso a vocês que eu não sei, eu não 
sei o que tem de quê te mandar hoje por exemplo eu sou presidente do conselho Sebrae, eu 
atuo hoje na micro pequena empresa, tá eu sou voluntário, amanhã eu tenho reuniões o dia 
inteiro e às vezes eu vejo que municípios muitos pedem muito, e alguns não pedem nada, hoje 
você pede uma caixa econômica, tudo bem que a Caixa Econômica possa não vir, mas 
continue pedindo, com a fundação da ASSEDIC nós fizemos um projeto, que era a 
necessidade ligar Colatina a Linhares, via umaita, precisamos ligar Colatina a Itaguaçu, via 
itambe, precisamos terminar a segunda ponte, fazer o contorno da cidade, criar o porto seco, 
fazer o entroncamento do rio Doce, e o que aconteceu? Cada pessoa importante que vinha no 
município, nós cobrávamos, Por fim aos poucos as obras foram sendo realizadas, e hoje temos 
Colatina ligada aproximada a outros municípios, tudo isso com planejamento estratégico para a 
região, e isso pode acontecer aqui no município de São Roque do Canaã, se vocês acharem 
que não tem força para isso, juntem-se aos municípios vizinhos que todos conseguiremos, um 
forte abraço, e mais uma vez obrigado a todos. Boa Noite. A Presidência passa a palavra, 
também representando a indústria cerâmica, à Márcia para fazer sua fala. Marcia Volpi: Boa 
Noite a Todos, como não vieram todos os ceramistas para participar, porque nós temos muito 
que agradecer ao Marcos, o nosso pedido e foi muito grande, empreendimento de mais de 2 
milhões reais, a gente precisava desse laboratório, que ele precisava vir para a gente, e a 
parceria com a FINDES através do Marcos e Manoel, a nossa parceria foi muito boa, a gente 
trabalhou muito, eles trabalharam muito, e a gente espera aqui com esse laboratório que 
acredito que agora a partir deste mês a gente vai começar a analisar as nossas argilas, e 
depois fazer os testes dos nossos produtos, produzir mais qualidade e distribuir para os 
municípios daqui do  Espírito Santo, e também Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, a gente 
leva o nosso produto então o laboratório mais próximo da gente fica em São Paulo, para teste 
de argila e conseguindo  um aqui no vizinho aqui do município de São Roque, para nós foi a 
grande vitória, então a gente tem que agradecer a todos nós ceramistas que não vai beneficiar 
São Roque do Canaã, vai beneficiar todos os municípios de Colatina, São Roqu,e o norte que 
a gente uniu o nosso Sindicato de Colatina, com o Sindicato do Sul e ficamos mais fortes, e 
aonde que a gente conseguiu este laboratório, então a gente só tem que agradecer, eu fiquei 
muito feliz quando me falaram da homenagem para ele, e eu não podia deixar de estar aqui 
junto com Werlen e contava também com os outros ceramistas. Também aproveitar também 
para falar já que o presidente me convidou como presidente do projeto Eco, Gabriel é isso 
mesmo, tem que começar desde criança, desde casa a se conscientizar, nós já atingimos mais 
de 80 mil árvores, mas a árvores são plantadas e cuidadas, elas não são plantadas e largadas, 
elas começam desde do cuidado com o plantio até a finalização quando ela estiver com mais 
de 4 anos de tratamento, então o projeto é que ele está com mais de 40 áreas plantadas em 
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Santa Teresa, São Roque e Colatina agora nós vamos plantar também em São Gabriel da 
Palha, então nós estamos com parceiros fortes e você está certo, tem que começar desde 
pequeno, e a gente espera que todos ajudem, em um projeto que já plantamos mais de 80 mil 
arvores, queremos plantar muito mais, meu muito obrigada, boa noite. Aproveitando no que 
você falou, e no que disse que o Gabriel, da questão de que começa na educação, nós tivemos 
uma experiência em São Jacinto a prefeitura quando fez a praça plantou e foi tudo arrancado, 
tudo destruído, quebraram tudo até os pontos de irrigação, as torneiras, um belo domingo atrás 
os ciclistas fizeram um movimento e foram fazer o passeio deles e levaram as mudas, junto 
com o pessoal da Bassani e foi plantado, e para que não sejam arrancadas nós se 
comprometemos ir em dois, para estar molhando, e nós não precisamos molhar nenhuma vez, 
por que as crianças da escola vão até a praça para fazer educação física, e cada uma pega um 
balde e estão regando, estão cuidando daquilo no maior carinho, ninguém mais quebrou nada, 
já tem mais de dois meses não pode desanimar, não pode desistir, e é fundamental você 
ensinando a criança, elas fazendo elas cobram, 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, Gabriel Força Silvestre, Geraldo 
Singer, Gilmar Meireles, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Renato Angelo Gastaldi. 

 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente. 
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