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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 28 DE MARÇO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos vinte e oito dias 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 Oitava Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta 
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio.  A Presidência acolheu 
a todos saudando os colegas Vereadores, Vereadora, os funcionários da casa, alguns 
membros do Centro de Apoio todos os que vieram participar desse momento, isso é 
importante valorizar o poder legislativo e acompanhar os trabalhos junto ao legislativo sejam 
todos bem vindos! Na sequência, a Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala 
Barba Simonelli, para efetuar a leitura um trecho bíblico. A Presidência solicitou ao Nobre 
Secretário que fosse feita a chamada dos Senhores Vereadores, e havendo quórum 
declarou abertos os trabalhos legislativos. A Presidência convidou a vice-presidente do 
Centro Apoio Maria Aparecida Galimberti Volpi para fazer parte da Mesa Diretora, e na 
sequência a Presidência colocou em discussão a ata da sessão ordinária realizada na data 
vinte e um 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: Pauta da Sessão Ordinária do dia 28 de março de 2017 - 
Requerimento nº 006/2017, de autoria do vereador Gabriel Força Silvestre, requerendo ao 
Presidente desta Casa, após deliberação do plenário, seja requerido ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal as seguintes informações acerca do Projeto “Corra pela Vida”, a 
saber: Por que este projeto acabou no Município de São Roque do Canaã? Se existe a 
possibilidade do retorno deste importante projeto para a população são-roquense; - 
Indicação nº 017/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, INDICA ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos a implantação de uma passagem em nível para 
pedestres na Avenida Catarina Guidoni Volpi, no Bairro Centro, em frente à Loja Eloi Eloi; - 
Indicação nº 018/2017, de autoria dos Vereadores Gilmar Meireles, Geraldo Singer, INDICA 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de 
sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos indicando ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos a pavimentação e drenagem de água pluvial na Rua projetada 
localizada ao lado da Escola Estadual “David Roldi”, no Bairro Vila Verde; - indicação nº 
019/2017, de autoria do Vereador Geraldo Singer, INDICA ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de 

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  

 

Obras e Serviços Urbanos a construção de ciclovias (eixos de circulação) na Rodovia 
Armando Martinelli, neste município; Indicação nº 020/2017, de autoria do Vereador Gilmar 
Meireles, INDICA 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 extensão da rede de iluminação pública na Rua Amadio Torezani, no 
Bairro Santa Luzia, até a Esquadrias Marel Madeiras; - Indicação nº 021/2017, de autoria do 
vereador Gabriel Força Silvestre, INDICA 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 extensão da rede de iluminação 
pública na Rua Olindina Belo Pereira, no Bairro Francisco Torezani; - Indicação nº 022/2017, 
de autoria do Vereador Gilmar Meireles, INDICA 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 extensão da rede de 
iluminação pública na Avenida Catarina Guidoni Volpi, iniciando na altura da rampa de 
acesso à Igreja Católica de São Bento, até o Posto Trevo, no Bairro São Bento; e - Moção 
nº 002/2017, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, de congratulações  ao Centro 
de Apoio Infanto-Juvenil “Canaã”, pelo acolhimento de crianças e adolescentes, preparando-
os para o melhor convívio com a sociedade. A Presidência submeteu em discussão o 
Requerimento nº 006/2017 e posterior votação, sendo aprovado pelos Vereadores 
presentes. Não Havendo oradores inscritos para fazer uso da Tribuna Livre a Presidência 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa 
noite a todos! Eu fiz essa Moção de Congratulações ao Centro de apoio tendo em vista a 
relevância que esse Projeto tem para o Município de São Roque do Canaã. É um Projeto 
pioneiro para o Munícipio que tira dos braços do crime, das drogas, as crianças que residem 
aqui. Então eu acho que é função nossa reconhecer, valorizar, incentivar ações nesse 
sentido. Hoje como a secretária disse aqui, o projeto ele atende em torno de cento e oitenta 
crianças, desenvolve atividades como karatê, artes, futebol, e uma serie de outros que a 
gente não pode se omitir e não valorizar essas questões. Então fica aqui a minha Moção de 
Congratulações e dizer que essa casa está a disposição de vocês para quando quiserem. 
Eu queria parabenizar o Tadeu que encerrou o mandato agora no início do ano, a Vice-
presidente Maria, a Sonia que sempre esteve presente, e demais funcionários do Centro de 
apoio e dizer que a gente quer ser parceiro para construir um São Roque cada vez melhor 
para continuar tirando nossas crianças das drogas. A presidente chegou meus parabéns por 
estar assumindo agora esse cargo. Quero reforçar conte com a gente na ampliação e na 
valorização desse projeto de vocês. Queria dizer também que meu requerimento sobre o 
Projeto Corra pela Vida vai encontro a cobranças que ouvi da sociedade, porque uma série 
de pessoas idosas fazia esse projeto. Entendo que esse projeto é um projeto que zela pela 
saúde da população a gente não pode deixar essa questão passar. Então estou pedindo 
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esclarecimentos se esse projeto vai voltar a funcionar? E porque que ele parou? Então é só 
afins de esclarecimentos mesmo, e claro, se propor se o projeto não voltar a funcionar, 
propor que ele retorne. Agente vai discutir junto com o Poder Executivo esse retorno desse 
Projeto que é de muita importância para a população são-roquense inclusive para população 
da terceira idade que é o que mais faz uso desse projeto. Boa noite, obrigado a todos! A 
Presidência manteve franqueada a palavra: Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, Vereadora, plateia aqui presente, entidade Centro de Apoio na 
presença da Presidente Gina eu cumprimento vocês meu boa noite a todos! Eu queria falar 
aqui das minhas indicações! Ao Final da sessão eu tenho cópias das minhas indicações 
para serem entregues aos representantes de cada localidade que aqui se fizer presente. 
Sabemos que toda indicação de um Vereador vem de uma realidade e um clamor das 
Comunidades e então solicitamos ao Executivo que seja executada!  A primeira indicação 
assinada por mim e o colega Geraldo Singer que é da Comunidade dele, é sobre o 
calçamento e drenagem da rua projetada ali por cima da Escola. Eu fiz o pedido a 
Procuradoria aqui para ter um nome aquela rua ela vai se estender e vai se chamar Rua 
João Guerini eu acho e vai até a casa do Senhor Braz. O Projeto de Lei foi feito e não será 
mais rua projetada não! Já vai ter nome! Vai ser a extensão da Rua João Guerini que vai 
terminar na casa do Senhor Braz. Então é uma realidade que vem de muitos anos Geraldo e 
nós vamos lutar que essa benfeitoria, esse direito seja executado! Quero falar também da 
minha outra indicação que é da iluminação pública ali de São Bento, naquela curva das 
proximidades até o posto trevo, é também um clamor da população. Outra solicitação 
também chegou naquele momento daquela rua, que é a colocação de radares e já fizemos o 
pedido, e essa responsabilidade é do DR, do Governo do Estado. Mandamos um Ofício para 
lá juntamente com varias assinaturas da população daquela localidade para que seja 
instalado um redutor de velocidade para diminuir os números de acidentes que já 
aconteceram lá com até morte. O DR já está estudando a viabilidade de ai se colocar esse 
radar e minimizar e acabar estes acidentes. Na mesma localidade de São Bento, nos 
procurou sobre aquela Rua do Tolentino, correspondências não estão chegando lá. Vai ser 
feito nome de rua lá, eu já conversei com o Dr. Cláudio e está elaborando um projeto para 
estar colocando um nome naquela rua e assim os Correios cheguem até lá. O Correio hoje 
não vai lá por não ter um nome de rua e a Procuradoria já está elaborando um Projeto de 
Lei para dar um nome aquela rua e futuramente beneficiar seus residentes com as 
demandas que até então não chegam até eles. A Vila Torezani também nos fez uma 
solicitação sobre as proximidades da casa da Neti sobre a iluminação pública e estamos 
fazendo estas indicações. Após o final da sessão eu vou entregar para cada um de vocês 
estas indicações e assim constantemente todos possam observar se está sendo executado. 
Se não estiver, voltem aqui nesta Casa de Leis, pois os pedidos são feitos, e solicitem de 
novo, pois estamos aqui pra isso! Quero cumprimentar e parabenizar o Vereador Gabriel, 
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por esta moção que foi feita. É uma entidade que eu posso falar, pois eu tive o privilégio de 
estudar e trabalhar nela e ali se forma cidadão! É uma moção louvável! Eu participei 
também na execução para escolher este nome Centro de Apoio que na época nós éramos 
Guarda-Mirim e pertencíamos ao Município de Santa Teresa. Chegamos a este nome 
CAIJUC (Centro de Apoio Infanto-Juvenil) que presta seu serviço muito louvável ao 
Município de São Roque do Canaã. Nós precisamos olhar com bons olhos estas entidades 
que nós temos o Centro de Apoio e a APAE. São os serviços que estas entidades prestam 
ao Município que na realidade se não existissem o Município deveria prestar, então esta 
parceria que é um convênio para desenvolver as atividades, se acaso eu estiver falando 
algo que esteja errado, por favor, me corrijam, mas é desta forma que funciona! A respeito 
da solicitação que fizemos para a CESAN sobre os esclarecimentos da forma que a água 
está chegando a nossa casa e a falta no período de seca. Hoje eu tive resposta da nossa 
equipe aqui desta Casa de Leis que já foi agendado com a CESAN no dia dezoito (18) e que 
uma equipe técnica de Vitória vai estar aqui para os devidos esclarecimentos. Então é isso, 
mais uma vês parabéns a entidade que está recebendo esta moção, é uma moção louvável, 
e parabéns ao Gabriel por esta iniciativa de reconhecer tudo que ela tem feito pelo Município 
de modo especial para nossas crianças e adolescentes. Coloco-me a disposição para a 
entidade e na medida do possível e tiver ao alcance do Gilmar Vereador e tenho certeza dos 
demais Vereadores também! Boa noite a todos! A Presidência manteve franqueada a 
palavra aos Senhores Vereadores. A Presidência informou ao Vereador Gabriel que a 
respeito do Projeto Corra Pela Vida, que o mesmo foi extinto no dia trinta de novembro 
(30/11) e que através das informações obtidas no setor de contabilidade, o referido projeto 
funcionou no período das aulas praticamente até o final de novembro e foi cancelado um 
contrato de locação do imóvel. Informou que o Projeto Corra Pela Vida está em andamento 
e que possivelmente está sendo acertado com o ABC para que ele retorne suas atividades 
no seu espaço possivelmente em abril. Disse que houve algumas mudanças no regimento 
da Lei para a contratação pessoal, mas que o projeto voltará a funcionar em abril. A 
Presidência parabenizou pela moção oferecida ao Centro de Apoio e lembrou a parceria 
com a entidade na época em que era Prefeito. Destacou ainda sobre a importância que a 
entidade exerce sobre as crianças e jovens do Município. A Presidência informou ainda 
sobre algumas solicitações feitas na sessão passada pelo Vereador Gilmar que falou sobre 
a limpeza das vias públicas. A Presidência ressaltou que o Prefeito já encaminhou um Ofício 
para a Secretaria de Obras e ao Diretor do DR que já iniciou em São Jacinto e também foi 
pedido para fazer em Santa Julia sendo iniciada também na data de ontem e possivelmente 
esta semana serão concluídos os trabalhos. A Presidência ainda falou sobre a questão do 
DETRAN que foi falado na semana passada e as informações que devem ser repassadas 
para a sociedade com maior clareza. Sobre o equivoco da fala que, o DETRAN sempre teve 
dois funcionários não procede.  A Presidência esclareceu que nos quatro (4) anos do 
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primeiro mandato e nos dois (2) anos do segundo mandato tinha somente um funcionário 
cedido pela Prefeitura e que somente nos dois (2) últimos anos do segundo mandato fora 
contratado um servidor pelo ESTADO. Informou ainda que o DETRAN funciona no Município 
a partir de vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (24/02/1997), 
tendo completado já vinte (20) anos. A Presidência esclareceu que ao contrario do que foi 
dito, de que o DETRAN está funcionando somente com um servidor desde janeiro do ano 
corrente não é verdade. Que este fato está ocorrendo desde quatorze de abril de dois mil e 
dezesseis (14/04/2016), e que completará um ano já esta situação. Lembrou que a atual 
situação não decorre da administração vigente e a população tem que ser mais bem 
informada. A Presidência disse que também teve necessidade de atendimento do órgão em 
dezembro, mas que ao chegar ao estabelecimento encontrou o mesmo fechado com uma 
placa informando que o servidor estava de férias durante trinta (30) dias. Ressaltou ainda 
que o órgão é um posto de serviços veicular pertencente a CIRETRAN de Santa Teresa e 
conta com um servidor indicado pelo Estado e que a Prefeitura mantem sem obrigatoriedade 
uma parceria em estar cedendo um funcionário. A Presidência ainda disse que acabou o 
convênio gerando muitos comentários. A Presidência disse que ontem foi no DETRAN 
juntamente com o Prefeito e estes comentários não procedem e que também o serviço 
estará sendo regulado mediante a sua importância. Informou ainda que os serviços do 
DETRAN serão executados pelo servidor contratado pelo Estado mesmo se a prefeitura 
ceder um funcionário, tendo em vista que, alguns serviços específicos dependem de cursos 
que somente o servidor contratado pelo Estado possui. Ressaltou que, outro motivo é que o 
servidor precisa ser efetivo e a pedido do DETRAN foi solicitado o servidor municipal Marcos 
Spalenza, e que em reunião ontem com o mesmo ficou de dar uma resposta se voltará para 
o referido órgão, mas com acessos limitados dos serviços e falou que ontem estiveram 
reunidos com a chefe da CIRETRAN de Santa Teresa que é responsável pelo PAV (posto 
de emplacamento veicular) deste Município e que a mesma possa colocar a disposição os 
profissionais mediante necessidade dos usuários. A Presidência seguiu informando que 
enquanto nós tivermos um funcionário somente atuando deveremos aguardar o tempo 
necessário para o profissional daquela CIRETRAN assinar os documentos e depois estes 
voltem para o nosso Posto. A Presidência disse ainda que desde janeiro a administração 
juntamente com o BANESTES está tentando resolver esta situação e explicou os motivos da 
troca de local e como é feita toda a parte burocrática para fazer um contrato de locação do 
imóvel. Explicou que para funcionar o DETRAN, cujo Estado é o responsável por estes 
trâmites mediante a legislação vigente e somente por isso está funcionando no local atual. 
Na sequencia a Presidência convidou a Presidente do Centro de Apoio juntamente com a 
Vice-Presidente para receber a carta de Moção de Congratulações. A Presidência abriu 
espaço para que alguém pudesse falar pela entidade homenageada. Senhor João Tadeu 
Torezani: Quero cumprimentar o Presidente da Mesa Diretora Senhor Miguel Salvalaio, O 
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vice Geraldo Singer, Secretario Gabriel, demais Vereadores e Vereadora e todo povo 
presente! Em nome da Diretoria anterior agradecemos ao Vereador Gabriel por ter feito esta 
Moção ao Centro de Apoio e dizer o meu muito obrigado! E repetir para vocês Vereadores e 
Vereadora que olhem com bastante carinho para aquela entidade. Boa noite a todos! A 
Presidência disse ainda que tudo que possa ser benéfico para o Município a Câmara de 
Vereadores estará à disposição e ressaltou a importância das parcerias com as entidades 
para um bom desempenho em prol da população do Município. A Presidência parabenizou a 
entidade pelos trabalhos desenvolvidos e também o Vereador Gabriel pela Moção oferecida 
à referida entidade. Parabenizou ainda o novo Conselho e Diretoria do Centro de Apoio que 
foram eleitos recentemente. 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, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, Gilmar Meireles e Olga Maria 
Dala Barba Simonelli. 
 
 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente. 
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