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ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA 
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 Quadragésima 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, Secretários Municipais e o Vereador de Itaguaçu Odélio, 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 convidou para fazer parte da 
mesa o Vereador de Itaguaçu Odelio, e os Jovens Wilian Lauers Dalmonech conhecido 
como Tanaka e Miguel Margon que receberão uma moção de congratulações do Legislativo 
pela premiação no campeonato estadual de Motocros Enduro, em seguida solicitou ao Nobre 
Secretário que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se a presença 
de todos, e havendo quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a 
Presidência colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em vinte e um de 
novembro de dois mil e dezessete, sendo aprovada por todos os presentes. Em seguida a 
Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta 
da Sessão Ordinária do dia 28 de novembro de 2017: Projeto de Lei nº 043/2017, de 
autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude 
(CONJUVE), e dá outras providências; Projeto de Lei nº 044/2017, de autoria do Poder 
Executivo, Altera a Lei Municipal nº 564, de 02 de dezembro de 2009, e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº 042/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Institui o 
dia municipal da adoção, proteção e bem-estar dos animais e a semana municipal da 
adoção, proteção e bem-estar dos animais, no Município de São Roque do Canaã-ES; 
Requerimento nº 029/2017, de autoria dos vereadores Gilmar Meireles, Gabriel Força 
Silvestre, Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni e Olga Maria Dala Barba Simonelli, 
requerendo ao Presidente desta Casa, Sr. Miguel Djalma Salvalaio, com a máxima urgência 
que o caso requer, seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) 
a instalação de Redutores de Velocidade – REV ou Lombadas Eletrônicas, nas seguintes 
localidades: Início da Rodovia 448 Km 01, nas proximidades da Esquadrias Bassani Madeira 
Ltda e Esquadrias Galon Ltda, neste município; Indicação n° 091/2017, de autoria da 
Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, a aquisição de um terreno para a construção da sede da Câmara 
Municipal de São Roque do Canaã. Moção nº 005/2017, de autoria do Vereador Miguel 
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Djalma Salvalaio,  DE CONGRATULAÇÕES ao jovem WILLIAN LAUERS DALMONECH 
(Tanaka), pela conquista do título de Campeão Capixaba de Enduro FIM 2017, nas 
categorias Junior e Geral, onde elevou o nome de São Roque do Canaã ao ponto mais alto 
destas categorias; Moção nº 006/2017, de autoria do Vereador Miguel Djalma Salvalaio, DE 
CONGRATULAÇÕES ao jovem MIGUEL MARGON, pela conquista do Vice-Campeonato 
Capixaba de Enduro FIM Infantil A de 2017, onde elevou o nome de São Roque do Canaã a 
um dos pontos mais altos desta categoria; Ofício/SMMA nº 091/2017, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMMA, solicitando o espaço da Câmara Municipal para que 
possa ocorrer na próxima quinta-feira, dia 30/11/2017, às 18 horas, a audiência pública para 
apresentação das alterações que foram realizadas para adequação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB). TRIBUNA LIVRE: Inscrita: Maria Aparecida Moreira, Assunto: 
Restituição de Imposto de ICMS. A Presidência submete à discussão o Requerimento n° 
029/2017, A presidência submete à votação o Requerimento n° 029/2017, e os vereadores 
que aprovarem permaneçam sentados. Requerimento n° 029/2017 aprovado senhores 
vereadores. A Presidência submete à discussão o Requerimento n° 030/2017, que requer a 
colocação em regime de urgência especial o projeto de Lei n° 044/2017, A presidência 
submete à votação o Requerimento n° 030/2017, e os vereadores que aprovarem 
permaneçam sentados. Requerimento n° 030/2017 aprovado senhores vereadores. A 
Presidência submete à discussão o Oficio n° 091/2017 de autoria da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, A presidência submete à votação o Oficio n° 091/2017, e os vereadores que 
aprovarem permaneçam sentados. Oficio n° 091/2017 aprovado senhores vereadores. 
Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre a Presidência passa a palavra à 
Inscrita Maria Aparecida Moreira, Assunto: Restituição de Imposto de ICMS. Maria 
Aparecida Moreira: Boa noite a todos, o assunto é restituição do Imposto de ICMS na conta  
de energia elétrica, todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, elas podem perceber 
que no final do mês na conta de energia, existe o valor do imposto que é cobrado, o ICMS é 
o imposto de circulação de mercadorias e serviços, esse imposto que é cobrado do 
consumidor final ele está sendo cobrado no valor a mais do que deveria, porque isso 
acontece, porque além desse valor que está sendo cobrado, ele também está sendo 
aplicado em cima de duas tarifas que é conhecido como o TUST e o TUSD, TUST é a tarifa 
do uso do sistema de transmissão, e TUSD, tarifa do uso do sistema de distribuição. Essas 
duas tarifas são de responsabilidade da ANEL que é Agência Nacional de Energia Elétrica, e 
por isso consumidor final ele não tem a obrigatoriedade pelo seu recolhimento, sendo assim 
as pessoas podem entrar com ação judicial visando, tanto não pagar mais este valor, como 
pedir o ressarcimento do valor pago indevidamente. Não basta simplesmente entrar em 
contato com a empresa de energia e simplesmente parar de pagar é necessário sim, 
ingressar com ação judicial, pois o resultado com certeza é bastante significativo, e com 
certeza as empresas por terem um consumo maior ela tem uma alíquota maior e por isso a 
onerosidade vai ser bastante significativa, então todas as pessoas elas podem se entrar com 
ação e com certeza terão o resultado satisfatório. Agradeço a todos e uma boa noite. Com a 
palavra a Presidência agradeceu a presença da inscrita, por sua preocupação com os 
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direitos das pessoas e empresas. Sabemos que algumas empresas já entraram com esta 
ação, e fica o aviso a todos nós. A Presidência franqueia a palavra aos senhores 
vereadores. Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: Quero cumprimentar a todos os 
vereadores, vereador de Itaguaçu, ao nossos jovens, secretario aqui presente, funcionários 
e todas as pessoas que aqui estão uma boa noite a todos. Senhor presidente o meu intuito 
de falar aqui hoje é sobre a indicação que trata compra do terreno, para que possa ser 
construída a nossa sede, então eu peço que o senhor analise com carinho junto ao prefeito, 
para que a gente possa ter a nossa casa, para atender melhor a população São Roque, que 
muitas das vezes, a gente que gosta de trabalhar na área da saúde, eu já vim aqui várias 
vezes, chegam pessoas para serem atendidas, mas está meu colega ali e pedimos para que 
possa dar um momento, quer conversar em particular, então isso é muito constrangedor, 
então estou evitando de vir e estou atendendo na minha própria residência, não é o correto, 
então senhor presidente, junto com executivo pense com carinho nessa proposta, para 
melhorar são Roque do Canaã. Uma boa noite a todos obrigada. A Presidência mantém 
franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor 
Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, senhores e senhoras aqui 
presentes, secretários, colega de trabalho desta casa de leis, quero cumprimentar o colega 
vereador de Itaguaçu, parabenizar os dois atletas do nosso município que estão aqui hoje 
que irão receber a Moção, que é de suma importância, que nós ficamos felizes, o nome do 
município está se expandido através de dois atletas. Quero também Senhor Presidente 
também deixar meus cumprimentos à outros atletas da instituição Centro de Apoio que no 
último final de semana estiveram em outro estado, lutando no torneio de karatê, Aonde 
trouxeram também alguns títulos para o município, apesar das dificuldades que tem na 
Instituição, nós temos que valorizar mais estes atletas, quando eu falo nós, é nós entidade 
pública, porque lá existe uma dificuldade enorme, muita reclamação de pouco incentivo, 
foram com recursos próprios, recursos de colaboradores, empresários que ajudou a eles 
chegarem até lá, temos que olhar com bons olhos o esporte, que é através do esporte que 
levamos qualidade de vida, tirando o jovem que pode ir para o caminho errado, fica me aqui 
o meu comprometimento e o meu parabéns a cada um desses jovens que trouxeram para o 
nosso município, representou lá fora muito bem. quero falar um pouco do projeto de lei de 
minha autoria que foi lido aqui, que vem para a plenária, onde vai ser discutido, é com 
relação à questão do dia que institui a doação e proteção dos animais, e vai ter uma semana 
também para trabalhar essa questão de conscientização da doação e dos cuidados para 
com os nossos animais, nós vemos hoje no município, quantas pessoas que nos procuram e 
questionam o que que nós iremos fazer com tanto cachorro, falando especificamente dos 
cachorros que tem na rua, temos que começar a trabalhar nas escolas, divulgar esta 
questão da adoção, o cuidado e a valorização destas pessoas que com muita dificuldade 
lutam pelo bem estar dos animais, e isso tem que ser visto com bons olhos, este é o intuito 
do projeto de lei de nossa autoria, e vereadora Olga fico contente de sua indicação, foi até 
uma honra vereador Rococó tê-lo aqui hoje, que nós temos um exemplo muito grande do 
Município de Itaguaçu, que tem uma casa de leis muito bonita, que atende perfeitamente os 
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legisladores, tivemos uma reunião recente, ao qual os colega Gabriel, Fabiano e o nosso 
Presidente também participaram, junto com o presidente da ASCAMES onde ele diz em 
todas as reuniões, vereador tem que ter condições de trabalho, a começar pela sede, e hoje 
trabalhamos num local desde quando o município se formou, e pagamos aluguel, que é uma 
despesa que não teremos retorno, nós temos sim que lutar para conseguir uma sede para 
que os vereadores possam trabalhar, e já esta no momento de termos este espaço, hoje eu 
atendo aqui, e os colegas também precisam, e há alguns assuntos que necessitam de 
privacidade, nem que seja um cubículo, depois eu gostaria que o Vereador de Itaguaçu 
também nos fale a este respeito, de lá do município dele, e fica o meu compromisso de 
visitá-los lá, sabemos que o legislativo não tem personalidade jurídica para adquirir imóveis, 
mas o executivo pode trabalhar desta forma, quando a Câmara devolver seus recursos pode 
se acordar do executivo adquirir e ceder à Câmara, ou disponibilizar um de seus imóveis, 
que com isso nós podemos gradativamente construir a nossa sede, que poderá ser utilizado 
para exposições de trabalhos culturais, enfim uma infinidade de usos para este espaço. 
Porque será uma honra da nossa legislatura ser citada pela conclusão da sede do Poder 
Legislativo Municipal. Fica o meu pedido, e que seja visto com bons olhos pelo executivo, 
meu boa noite a todos. A Presidência mantém franqueada a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos, senhores vereadores, 
senhor presidente, aos servidores da casa, secretários, população que nos prestigia nesta 
sessão, ao Vereador de Itaguaçu, primeiramente eu quero parabenizar ao Presidente pela 
iniciativa de Congratular estes dois jovens, ao Tanaka e o Miguel, que parabenizar ambos 
pelas conquistas, que levam o nome do nosso município à todo o estado. Gostaria de 
parabenizar a vereadora Olga pela indicação, nós já tivemos uma conversa neste sentido, e 
aguardamos um posicionamento para ver como esta causa irá andar, gostaria de parabeniza 
o Prefeito Rubens Casotti e seu Secretário Municipal de Educação, senhor Marcos Wolkartt, 
que se sensibilizaram e prontamente atenderam à minha solicitação e do estudante do IFES, 
Tiago, e mandaram para esta casa de forma imediata o Projeto de Lei que cria o Conselho 
Municipal da Juventude, o CONJUVE, quero dizer que este conselho tem como objetivo de 
trazer os jovens para discutir os problemas do município, inserindo eles no processo de 
discussão dos problemas do município, buscando alternativas, e neste sentido construindo 
esta consciência desta juventude, que em muitas vezes se encontram, possivelmente, como 
vitimas do tráfico de drogas, na violência, então este conselho, além de tratar destas 
questões, tratará da geração de empregos para este público, dentre outras questões. meu 
muito obrigado e boa noite a todos. 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, a Presidência passa a deliberar a ordem do dia e convida ao Secretário 
a proceder nova chamada dos senhores vereadores. Sendo confirmada a presença de sua 
totalidade. A Presidência solicita e incontinenti submete a deliberação do plenário acerca da 
dispensa do parecer em relação ao Projeto de Lei n° 044/2017 e os vereadores que 
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aprovarem permaneçam sentados. Dispensa do parecer aprovado senhores vereadores. A 
Presidência submete à discussão o Projeto de Lei n° 044/2017. A Presidência submete à 
votação o Projeto de Lei n° 044/2017, e os vereadores que aprovarem permaneçam 
sentados. Projeto de Lei n° 044/2017 aprovado senhores vereadores. A Presidência 
franqueia a palavra ao Vereador de Itaguaçu o Senhor Odélio. Vereador Odélio Aparecido 
Paulista: Boa noite a todos, é um prazer enorme para mim que moro na comunidade de 
Itaçu, e estou hoje visitando nosso vizinho São Roque do Canaã, quero cumprimentar nosso 
Presidente Miguel, e cumprimentar a todos os meus colegas vereadores, aos servidores da 
casa e à todos os cidadão de bem do Município de São Roque do Canaã, e ao Jovem 
Campeão e à criança, este papel da Câmara de valorizar aos locais. Senhor Presidente eu 
quero dizer que eu sou vereador de Itaguaçu por cinco mandatos, moro no distrito de Itaçu, 
fui presidente da Câmara por dois mandatos e fui secretário municipal de obras por quatro 
anos, e quero parabeniza à vereadora, porque alguém tem que começar, quando fui eleito 
Presidente da Câmara de 2009, o meu discurso de posse foi de construir a sede da Câmara 
Municipal de lá, porque o prédio de lá era muito pequeno, e quando o presidente estava 
atendendo os vereadores não tinham um espaço para atender o munícipes, e eu tive a 
sabedoria e a coragem de lutar para construir , fui no TCE ES muitas vezes para buscar 
informações no papel, e a câmara tinha um terreno na comunidade de Itaçu e o Município 
tinha um terreno na sede do Município, fizemos a troca, e onde a Câmara está hoje era a 
antiga feira livre, fizemos o projeto, licitamos, e demos inicio à obra em 2010 e terminei em 
2012, foi o meu maior orgulho na minha vida pública, em saber que a sede do Legislativo 
está pronta e esta totalmente funcional, com um plenário para 150 pessoas, onde as igrejas 
usam o espaço, o Juiz faz juri popular no espaço da Câmara, toda quarta feira, e eu convido 
a todos os vereadores, servidores e população de São Roque do Canaã à nos visitar na 
nossa casa de leis. Cada vereador tem o seu próprio gabinete com tudo para atender à 
população, então a indicação da senhora é fundamental para o Município, e o Presidente já 
foi prefeito, ele sabe o que é bom para o município, e com certeza o senhor vai atender ao 
pedido, e unido aos vereadores, e vocês terão seu espaço para trabalhar. Quero dizer 
também, tudo o que acontece de bom e de ruim no município, quem sabe primeiro é o 
Vereador, nós que temos o contato direto com a população no dia a dia, então os 
vereadores tem que ser valorizados, o presidente tem que ajudar, ouvir o vereador. Eu fui á 
brasília duas vezes este ano e em uma delas eu encontrei com o Prefeito Rubens lá, e eu 
digo, eu queria ter o coração, a simpatia, a honestidade e a humildade dele, lá em Brasília, 
os senadores disseram que irão ajudar o município, e quero parabenizar o Prefeito e seu 
Vice. Quero desejar o bem para o prefeito de São Roque, porque se o Município vai bem, 
todo o povo vai bem, se vai mal, todo o povo vai mal, e outra coisa, quero pedir ao senhor 
presidente, o vereador tem que ir para Brasília, é lá que tem dinheiro, é lá que se consegue 
recurso, este vereador que vos fala conseguiu mais de um milhão de reais para o distrito de 
itaçu, e o Presidente da Câmara pagou minha passagem. Então eu digo o vereador tem que 
buscar o recurso em Brasília, porque ele tem a sua comunidade para ajudar, ele tem o povo 
para atender, lá em Brasília que eu consegui os recursos para ajudar ao meu município. 
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porque é lá que se consegue os recursos. Então senhor Presidente, vocês têm o orçamento, 
e lá em Itaguaçu cada vereador tem orçado três passagens anuais para Brasília. E quem 
ganha é o povo de São Roque do Canaã, depois das eleições todos trabalham pelo 
município. Fica meu convite, para todos irem à Itaguaçu, nas quintas feiras, e assistirem as 
nossas sessões. Quero parabenizar à inscrita que fez uso da tribuna, que falou para o bem 
do povo de São Roque. Quero falar do projeto que eu propus na Câmara, para o feriado do 
Dia da Consciência negra, foi um evento muito lindo, onde cada vereador apresentou um 
Título de Cidadão para personalidades negras, onde eu homenageei uma pessoa de 108 
anos. Onde na sua fala todos se emocionaram, que quando trabalhava na roça seu 
pagamento era um quilo de toucinho e um pedaço de rapadura por dia, aquilo emocionou a 
todos. E estou à disposição de todos, que todos trabalhem para o bem de todos. Muito 
obrigado e boa noite. A presidência agradeceu à fala do vereador, e disse que cada 
município tem o seu regimento, e estamos acompanhando a formação da ASCAMES, e ela 
vai ajudar nestas regulamentações, para que sejam iguais, como você disse, a Câmara de 
Itaguaçu não tinha que devolver seus recursos no fim do ano, e isso ajuda a dar sequencia 
nos seus trabalhos. Como cada município tem a sua legislação especifica, fica diferente a 
administração. Eu quero dizer que hoje entregamos as Moções 005/2017 e 006/2017, quero 
parabenizar o senhores Werlen Margon que ajuda a manter o grupo de trilheiros no 
município, e como o Gilmar disse, que estes eventos são feitos com recursos próprios, com 
voluntários, patrocínios de empresas, mas é um trabalho importante e que continuem 
trabalhando, porque é importante a valorização do esporte, e hoje nós vemos os frutos, pelo 
Vice Campeonato Capixaba de Enduro Fin Infantil A de 2017, conquistado pelo Miguel, onde 
ele levou o nome de São Roque do Canaã a um dos pontos mais altos da categoria. E o 
Wilian Lauers Dalmonech, conhecido por todos como Tanaka, que conquistou o Título de 
Campeão Capixaba de Enduro Fin 2017, nas categorias Junior e Geral, levando também o 
nome de São Roque do Canaã ao ponto mais alto destas categorias. É um grande momento 
para o nosso município, que obteve os frutos do trabalho. É com grande alegria que entrego 
estas Moções. Neste momento o Vereador Gilmar Meireles solicitou uma parte. Sendo 
concedida pela presidência. Vereador Gilmar Meireles: Isto demonstra para nós 
representantes do povo, a função que temos de valorizar e incentivar o esporte no nosso 
Município, estas moções cabem como exemplo, temos que dar mais valor, traçar alguns 
projetos nesta área, e incentivar esta juventude que muito fazem com recursos próprios, 
patrocinadores e pessoas físicas. E nós como município temos que olhar com mais carinho 
esta questão do esporte no Município. continuando com a palavra a Presidência parabenizou 
o evento promovido pela APAE de São Roque do Canaã, que foi formidável para o 
Município, valorizando as pessoas especiais, então eu parabenizo o Vice-presidente da 
APAE que aqui se faz presente, o Tadeu esta sempre ajudando com seu trabalho voluntário, 
tivemos jogadores famosos, e foi muito bom, que continuem trabalhando assim. 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 
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