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ATA DA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 21 DE MARÇO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos vinte e um dias e um do mês de março 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 Sétima Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob 
a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu todos os presentes 
com muito carinho e saudou os colegas Vereadores, Vereadora, os funcionários da casa, 
Secretários Municipais, os funcionários da prefeitura e a todos os que vieram participar desse 
momento, o grupo da maçonaria que são homenageados hoje, sejam todos bem vindos! Para nós 
é uma alegria estar recebendo vocês para participar da sessão. Na sequência, a Presidência 
convidou o Vereador Fabiano Margon, para efetuar a leitura um trecho bíblico. A Presidência 
solicitou ao Nobre Secretário que fosse feita a chamada dos Senhores Vereadores, ocasião em 
que se verificou a ausência do Vereador Leonardo Casotti Peroni, e havendo quórum declarou 
abertos os trabalhos legislativos. A Presidência convidou um membro da Maçonaria para fazer 
parte da Mesa Diretora, e na sequência a Presidência colocou em discussão a ata da sessão 
ordinária realizada na data quatorze de março de dois mil e dezessete, sendo aprovada por todos 
os vereadores presentes. Em seguida, a Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura 
do expediente. Expediente: Projeto de Lei nº 007/2017, de autoria do vereador Miguel Djalma 
Savalaio, Denomina a Rua do Sossego, via pública que especifica localizada no Bairro Santa 
Luzia; Projeto de Resolução nº 001/2017, de autoria de todos os senhores vereadores, Altera o 
caput do art. 207 da Resolução nº 015/98; Requerimento nº 004/2017, de autoria do vereador 
Gabriel Silvestre, requerendo ao Presidente desta Casa, após deliberação do plenário, seja 
requerido ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal relatório de consultas e procedimentos 
odontológicos no ano de 2016 para cada equipe de saúde do PSF, e cópia da ata da última 
reunião do Conselho Municipal de Saúde; Indicação nº 016/2017, de autoria do Vereador Geraldo 
Singer, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 
intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o refazimento do 
calçamento da Travessa Beira Rio, no Bairro Vila Espanhola, neste município; e Moção nº 
001/2017, de congratulações à Loja Maçônica “Arautos da Liberdade - Nº 54”, pelo aniversário de 
25 anos de sua existência. Requerimento nº 005/2017, Requerem a Vossa Excelência, após 
deliberação do Plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Resolução 
n°001/2017, de autoria do Poder Legislativo, e do Projeto de Lei nº 007/2017, de autoria do 
Vereador Miguel Djalma Salvalaio.  Na sequência a Presidência submeteu o Requerimento nº 
004/2017 em discussão e posterior votação, sendo aprovado pelos Vereadores presentes. A 
Presidência submeteu em discussão o Requerimento nº 005/2017 e posterior votação, sendo 
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aprovado pelos Vereadores presentes. Havendo Oradora inscrita para fazer uso da Tribuna Livre 
na forma regimental, a Presidência passou a palavra à inscrita, Senhora Aline Ferrari Sancio, e o 
assunto é Beco Beira Rio e Providências de Liberação da Rua no Bairro Vila Espanhola. Boa 
Noite a Todos! Eu Aline Ferrari Sancio, agente Comunitária de saúde do bairro Vila Espanhola, há 
doze anos venho neste momento pedir por todos os moradores do Bairro, principalmente pelos do 
Beco Beira Rio, onde se localiza nosso problema em prioridade. Que após a enchente de dois mil 
e treze fez que o calçamento cedesse, abrindo um enorme buraco e interditando a passagem de 
veículos. Além disso, oferecendo perigo aos cidadãos e seus imóveis. Foi procurado pelos 
moradores varias vezes um olhar em relação àquela situação dos responsáveis, para que juntos 
pudessem procurar  a resolução daquele problema, que não se agravou ainda mais pelo motivo 
de estiagem que enfrentamos em nosso Município. Mais a preocupação é constante, porque 
acreditamos que o tempo vai melhorar e as águas irão chegar novamente. Venho aqui hoje, pedir 
ao Vereador Geraldo Singer, que se colocou à disposição em resolver os problemas de 
infraestrutura do Bairro Vila Espanhola e outras demandas que se fazem necessárias, juntamente 
com as demais autoridades, para que, tomem providências, e assim, não aconteça nenhum 
agravamento, gerando outros tipos de problemas irreversíveis. E também expondo ao 
conhecimento que, a encosta está toda solta oferecendo perigo tanto as pessoas que passam a 
pé e principalmente a passagem de veículos. Quero em um breve comentário, pedir pela 
providência da rede de esgoto e o pinicão que está em céu aberto, indo direto para o rio e 
gerando poluição ambiental, nos deixando vulneráveis a varias doenças que podem ser 
transmitidas por mosquitos que aumentam a cada dia no decorrer desta situação. Então as 
prioridades do nosso Bairro são esses dois problemas. Agradeço as pessoas do meu Bairro que 
aqui estão e também pela oportunidade de vir até esta casa e expor nossa realidade. Muito 
obrigado e boa noite a todos! A Presidência franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. 
Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente! Mesa Diretora, Secretários aqui presentes, 
Representante da Maçonaria Loja Arautos da Liberdade, Senhor Marcio, e boa noite a todos os 
presentes nesta Casa de Leis! Primeiramente eu quero cumprimentar a Loja Maçônica que faço 
essa moção hoje em um ato de agradecimento de tudo que é feito em nosso Município. Por esta 
entidade que eu diria assim, muitas das vezes as pessoas tem acreditado que, o que a mão 
esquerda faz a direita não precisa saber! Esse é o lema que eu vejo desta ilustre instituição que 
está aqui no nosso Município e reconhecida mundialmente. Nada mais justo que se fazer esta 
pequena moção, nós representantes públicos não trabalhamos sozinhos. Nós dependemos de 
todas as instituições, principalmente para a gente erguer o nosso Município! Eu tenho convicção 
de que esta parceria com esta instituição que tem vinte e cinco anos, eu quero cumprimentar 
também, a gente faz um estudo que o primeiro mestre, eu acho que é carinhosamente como é 
chamado o Senhor Hélio Chiaratti, aqui presente. Saber que são vinte e cinco anos de trabalho 
que muitas das vezes não precisa aparecer. Então eu fiz essa singela homenagem em 
agradecimento de tudo que é feito, não só pelo Município de São Roque do Canaã a nível 
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mundialmente. E gostaríamos muito como representantes públicos poder contar sempre com esta 
instituição. No decorrer do trabalho nós recebemos inúmeras visitas e dentre elas algumas 
solicitações. Com relação de um problema que está ocorrendo no Município, e hoje eu estaria 
conversando com o Secretário de Finanças para resolver, mas não tive a oportunidade de tratar 
deste assunto hoje. O DETRAN a gente sabe que está passando por um momento delicado com 
um funcionário só dificultando o atendimento. Às vezes o cidadão se desloca de sua comunidade 
e encontra o DETRAN fechado na hora do almoço por ter somente um funcionário e esta situação 
ocorre desde janeiro. Existe uma parceria entre o Governo do Estado e o Município que sempre é 
cedido um funcionário, e eu acho que devido aos trâmites burocráticos esse funcionário não 
chegou ainda. A gente pede carinhosamente Senhor Presidente e demais Vereadores, vamos 
conversar com o nosso Executivo para a gente tentar solucionar esta problemática, porque é 
complicado e fiquei sabendo que antigamente um funcionário fazia um processo e mandava direto 
para Santa Teresa e devido essa questões que aconteceram, essas fraudes que ocorreram no 
DETRAN, ele não aceita um processo ser assinado por um funcionário só! Então quando é um 
procedimento que gera um processo, o funcionário daqui tem que fazer mandar para Santa 
Teresa onde outro servidor fiscaliza, e depois devolve para reemitir outra vez. A gente pede 
solução, pois temos aproximadamente seis mil e duzentos e onze (6.211) veículos emplacados 
aqui! A situação é penosa e a sociedade está ficando a mercê. Quero dizer a você também Bosi, 
do pedido que foi feito aqui na segunda-feira aqui, em relação aos matos no asfalto que existem 
na região de São Jacinto, eu já entrei em contato com o nosso Diretor Regional o Doutor 
Eduardo, que se comprometeu e uma equipe está saindo de Colatina fazendo a questão do roçar 
e até sexta-feira ele garantiu que vai estar na encruzilhada de São jacinto, caso não aconteça nós 
vamos fazer um Ofício da Câmara fazendo a solicitação. Em relação às indicações, a oradora 
falou e sabemos das dificuldades de cada Bairro e como bem disse o Executivo não consegue 
resolver de uma hora para outra. As indicações e solicitações têm que cobrá-las para que sejam 
resolvidas. Temos que constantemente ver essas indicações se estão sendo executadas e se 
necessário for, temos nossos parlamentares que são nossos parceiros os Deputados Estaduais e 
Federais, e com eles buscaremos recursos para resolver as demandas que se fazem 
necessidade. Agradeço a presença de todos e mais uma vez parabenizo a Loja Maçônica pelos 
vinte e cinco anos. Boa noite a todos!  Dando sequência a Presidência manteve franqueada a 
palavra aos senhores Vereadores. Em seguida a Presidência franqueou a palavra para o membro 
representante da Maçonaria o Senhor Marcio Pessi. Senhor Presidente! Senhora Vereadora, 
Vereadores, povo aqui presente, meus amados irmãos! É com grande satisfação que venho a 
esta Tribuna dizer algumas palavras sobre a Maçonaria. Maçonaria não pertence a nenhum País, 
pois ela é universal! Uma vez que nós Maçons nos reconhecemos mutuamente ao redor do globo 
terrestre. A sua criação, os seus ensinamentos, os seus segredos, o sigilo maçônico sempre 
despertou curiosidade entre os não iniciados, por algumas vezes esta curiosidade deu asas a 
criação de lendas que até mesmo resultou em perseguição aos Maçons. Tudo isso por mero 
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desconhecimento! O maior segredo dos Maçons é desvendado nas suas próprias ações, fazer o 
bem ao próximo! Pois, fazendo o bem ao próximo estará fazendo o bem para a humanidade! Isso 
porque, a Maçonaria proclama desde a sua origem a existência de um principio criador, o qual em 
respeito a todas as religiões denominado de grande arquiteto do universo. A Maçonaria também 
proclama os seguintes princípios! Amar a Deus, a Pátria, a Família e a Humanidade, beneficência 
discreta sem humilhar, solidariedade nas causas justas, trabalho lícito e digno como dever do 
homem! Como Venerável Mestre desta respeitável instituição, quero parabenizar a Loja Maçônica 
Arautos da Liberdade número cinquenta e quatro (54) pelo jubileu de prata que completará no dia 
vinte e três de março de dois mil e dezessete (23/03/2017), parabéns aos irmãos fundadores, aos 
irmãos regulares, enfim a família Arautos da Liberdade. Nesta oportunidade, dizer aos 
representantes desta Casa de Leis, que estamos à disposição e também quero agradecer o 
convite e especialmente o Vereador Gilmar Meireles pela oportunidade. Nosso muito obrigado; 
boa noite! A Presidência parabenizou o Vereador Gilmar Meireles pela iniciativa e também 
parabenizou a Loja Maçônica Arautos da Liberdade pelo seu jubileu de prata ressaltando os seus 
membros ora presentes, e a importância de todos como cidadãos do Município independente de 
qual instituição possam fazer parte. A Presidência ainda destacou sobre a oradora inscrita e suas 
reivindicações destacando sobre a importância de trazer as demandas necessárias e a busca de 
soluções. Disse que o nosso Município possui somente nove Vereadores e assim a importância 
dos representantes das comunidades e bairros trazerem suas reivindicações. A Presidência 
ressaltou ainda, que é importante a participação do povo em comparecer nas sessões desta Casa 
de Leis. Na sequência a Presidência suspendeu os trabalhos para poder deliberar a ordem do dia. 
A Presidência reiniciou os trabalhos e convidou o Nobre Secretário para que pudesse fazer nova 
chamada dos Senhores Vereadores e na ocasião verificou-se a ausência do Senhor Vereador 
Leonardo Casotti Peroni. A Presidência solicitou e incontinenti submeteu à deliberação do 
Plenário acerca da dispensa dos pareceres em relação ao Projeto de Lei nº 007/2017, e ao 
Projeto de Resolução nº 001/2017, sendo aprovado pelos Vereadores presentes. A Presidência 
colocou em discussão e posterior votação o Projeto de Lei nº 007/2017, sendo aprovado pelos 
Senhores Vereadores. Dando continuidade, a Presidência colocou em discussão e posterior 
votação o Projeto de Resolução nº 001/2017, sendo aprovado pelos Senhores Vereadores. Em 
seguida, a Presidência informou que no dia dezesseis de março de dois mil e dezessete 
(16/03/2017) foi realizada a eleição e posse da Diretoria e do Conselho Administrativo do Centro 
de Apoio Infanto-Juvenil Canaã, para o triênio dois mil e dezessete a dois mil e dezenove 
(2017/2019); ficando a Diretoria Executiva composta desta forma: Presidente: Maria Jose Forza 
Bonatto, Vice-Presidente: Maria Aparecida Galimberti Volpi, Diretor Social: Isaias Henrique 
Engelhardt Junior, Tesoureiro: Karina Aparecida Calzi Gurtler, Secretária: Rosana Aparecida 
Bonatto Demuner, e  também os Conselheiros: João Thadeu Torezani, Roberto Carlos Sylvestri, 
Marcio Tadeu Péssi, Laudimir Volpi, José Luiz Ferreira, Bruna Aparecida Luchi, Janayna Babilon 
Barraqui, Marcia Felipini Schultz, Cassiano de Oliveira Vitória e Gilson de Moura. A Presidência 



� 

 

 

 
 
 

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  

 

parabenizou a nova Diretoria ressaltando a importância da entidade para as crianças do 
Município. A Presidência convidou os Vereadores e todos os presentes para participarem da 
Audiência Pública sobre a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde que irá 
acontecer ao final desta sessão ordinária neste Plenário desta Casa de Leis.  Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência agradeceu 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, Renato Angelo Gastaldi, Gilmar Meireles e Olga Maria Dala Barba Simonelli. 
 
 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente. 

 
 
 
 
 


