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

Aos cinco do mês de dezembro 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 Primeira 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, Senhoras e Senhores e todos os que vieram 
participar desse momento, sejam todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou o 
Vereador Fabiano Margon 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 do Vereador Claudecir Strelow, e havendo 
quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em 
discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em vinte e oito 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 05 de dezembro de 2017:  Projeto de Lei nº 039/2017, de autoria do Poder Executivo, 
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021; A Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento opina pela aprovação com a Emenda Modificativa nº 002/2017; 
Emenda Modificativa nº 002/2017 ao Projeto de Lei nº 039/2017, de autoria dos 
vereadores Fabiano Margon, Renato Angelo Gastaldi e Gilmar Meireles – Membros da 
Comissão de Finanças e Orçamento, visando inserir no Programa 001 – Atuação Legislativa 
da Câmara Municipal - a Ação 1.002: Construção/Ampliação/Melhoria da sede da Câmara 
Municipal de São Roque do Canaã, com o objetivo específico de construção de um prédio, 
que servirá de sede para o desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo; 
Requerimento nº 031/2017, de autoria dos vereadores Claudecir Strelow, Geraldo Singer e 
Renato Angelo Gastaldi, requerendo ao Presidente desta Casa, após deliberação do 
plenário, informações acerca dos gastos relativos de diárias de cada Vereador deste 
Legislativo no ano de 2017, até a data da resposta desse requerimento; Indicação n° 
092/2017, de autoria dos Vereadores Miguel Djalma Salvalaio, Renato Angelo Gastaldi, 
Claudecir Strelow e Geraldo Singer, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
e ao Secretário Municipal de Saúde de São Roque do Canaã, a aquisição de um veículo 
micro-ônibus para servir a Secretaria Municipal de Saúde, para atender aos pacientes que 
necessitam de tratamento em outros municípios, tais como: exames, tratamentos, 
hemodiálise e outros serviços, com os seguintes acessórios: veículo com, no mínimo, 16 
lugares, ar condicionado, adaptação para cadeirantes, bancos reclináveis e cintos de 
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segurança; e  Indicação n° 093/2017, de autoria dos Vereadores Miguel Djalma Salvalaio, 
Renato Ângelo Gastaldi, Claudecir Strelow e Geraldo Singer, indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria 
Municipal de Assistência Social, a construção de um Centro de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos no Bairro São Roquinho, mais precisamente nas dependências 
do CRAS. A Presidência Submete o Requerimento n° 031/2017 à discussão, A Presidência 
submete o Requerimento n° 031/2017 à votação e os vereadores que aprovarem 
permaneçam sentados. Requerimento n° 031/2017 aprovado senhores vereadores. Não 
havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre a Presidência franqueia a palavra 
aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos, aos nobres 
vereadores, funcionários da casa, secretário e população presente. Venho hoje, parabenizar 
aos vereadores Renato, Geraldo e Claudecir, pelo requerimento acerca dos gastos de diária 
de cada vereador, eu acho que é importante, é interessante e é assim que o vereador deve 
atuar, fiscalizando o dinheiro público, então fica meus parabéns, e quero acrescentar, eu já 
solicitei ao procurador da casa, um requerimento sobre o valor das diárias que cada servidor 
desta casa, já utilizou durante o ano corrente, e as justificativas destas diárias, para que seja 
dada maior transparência à tudo que é feito aqui na Câmara. Quero dizer também que na 
próxima sessão estarei fazendo uma prestação de contas do meu primeiro ano de mandato, 
com as minhas indicações, requerimentos e projetos de lei, então fica meu convite para que 
todos vejam esta prestação de contas. Boa noite a todos. A Presidência mantem franqueada 
a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, mesa 
diretora, colegas vereadores, Vereadora, secretários aqui presentes, colegas servidores da 
casa, representantes de entidades, senhoras e senhores, meu boa noite a todos. Quero 
também parabenizar os colegas, pelo requerimento que é de suma importância, pelo papel 
dos vereadores que é fiscalizar, de modo especial, também nos fiscalizar. faço questão de 
na próxima sessão de prestar contas do fim do meu primeiro ano de mandato, estamos 
chegando ao fim do ano, quais a indicações feitas, projetos de lei, aquilo que foi atendido, e 
depois falar um pouco das minhas diárias, quais os motivos que nos levam a deslocar do 
município, como na sessão passada tivemos a visita do colega de Itaguaçu, falando de suas 
viagens até a capital federal, buscando dialogo na esfera máxima de governo, onde ele 
obteve o êxito, então nada mais justo de prestar contas do que obtivemos em nossas 
viagens, meu boa noite a todos. A Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores 
vereadores. Continuando com a palavra a presidência informou que na questão da 
transparência, muitos não conhecem, mas a Câmara tem o site próprio, que foi reformulado 
este ano, o www.camarasrc.es.gov.br, onde lá qualquer pessoa pode ver as atas das 
sessões, as despesas da Câmara, com diárias de cada vereador e servidor, qualquer dúvida 
que alguém tiver, os servidores da casa estão à disposição para tirar estas dúvidas. A 
Presidência submete a deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos sem o 
intervalo regimental, e os vereadores que concordarem permaneçam sentados. 
Prosseguindo os trabalhos a presidência solicita ao secretário a proceder a nova chamada 
dos senhores vereadores, verificando-se a ausência do Vereador Claudecir Strelow. A 
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Presidência Submete a Emenda Modificativa n° 002/2017 ao Projeto de Lei n° 039/2017 à 
discussão. A Presidência Submete a Emenda Modificativa n° 002/2017 ao Projeto de Lei n° 
039/2017 à votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Emenda 
Modificativa n° 002/2017 ao Projeto de Lei n° 039/2017 aprovada senhores vereadores. A 
Presidência Submete o Projeto de Lei n° 039/2017 com a Emenda Modificativa n° 002/2017 
à discussão. A Presidência Submete Projeto de Lei n° 039/2017 com a Emenda Modificativa 
n° 002/2017 à votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de 
Lei n° 039/2017 com a Emenda Modificativa n° 002/2017 aprovado senhores vereadores. 
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: Fabiano Margon, 
Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Miguel 
Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Ângelo Gastaldi. 

 
 

Miguel Djalma Salvalaio  
Presidente. 


