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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 20 DE JUNHO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos vinte dias do mês de junho 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 décima 
nona Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob 
a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu todos os colegas 
Vereadores, os funcionários da Casa e também os funcionários da Prefeitura que estavam 
presentes, saudou carinhosamente os demais representantes do Município de São Roque do 
Canaã, 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 e na 
sequência a Presidência solicitou ao Nobre Secretário que procedesse a chamada dos 
Senhores Vereadores e havendo quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na 
sequência a Presidência colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em treze 
de junho 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 20 de junho de 2017; Projeto de Lei nº 020/2017, de autoria 
do Poder Executivo; Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 406/2007 e dá outras 
providências; Indicação nº 055/2017, de autoria dos Vereadores, Renato Angelo Gastaldi, 
Geraldo Singer, Fabiano Margon, Claudecir Strelow, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma 
Salavalaio, INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, e 
ao Senhor Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Laser deste Município para a 
colocação de redes atrás dos gols e alambrado em volta da quadra na Comunidade de Alto 
Santa Luzia, neste Município de São Roque do Canaã; Ofício nº 072/2017 SEMUS, Solicita a 
Vossa Excelência o espaço da sala das Sessões Roberto Roldi – Câmara Municipal, para o dia 
20 de junho de 2017 após a Sessão Ordinária, no sentido de realizar a Audiência Pública 
referente ao Relatório Quadrimestral da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, 
referente ao primeiro quadrimestral de 2017. Aproveitamos o ensejo, convidamos a Vossa 
Excelência e demais membros integrantes desta Casa de Leis para apreciar a referência 
Prestação de Contas; Requerimento nº 014/2017, Geraldo Singer, Gabriel Força Silvestre, 
Fabiano Margon, Claudecir Strelow, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala 
Barba Simonelli, Renato Angelo Gastaldi, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de São Roque do Canaã/ES, após deliberação do Plenário, nos termos do 
art. 121, § 3º, inciso VII, combinado com o caput do art. 142 da Resolução nº 015/98 – 
Regimento Interno Cameral, a inclusão em regime de urgência especial do Projeto de Lei nº. 
020/2017, de autoria do Poder Executivo, dando continuidade à Presidência submeteu em 
discursão e posterior votação o requerimento nº 014/2017, sendo aprovado por unanimidade, 
na sequência a Presidência submeteu em discursão e posterior votação o Ofício nº 072/2017 
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SEMS, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência a Presidência continuou os trabalhos e 
não havendo oradores inscritos para uso da Tribuna Livre na forma Regimental a Presidência 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite 
a todos! Boa noite população, Vereadores, funcionários da casa, aos membros da Mesa 
Diretora. Primeiro gostaria de parabenizar o Secretário de Meio Ambiente que ele não está aqui 
hoje não está presente mas gostaria de parabeniza-lo pela essa ação né! Que esse projeto que 
ele enviou a Câmara por esse Projeto e acredito eu de importância relevante para o nosso 
Munícipio certo! Saliento que eu acredito que através dessa medida conseguiremos reverter 
determinadas situações que tange alguns problemas ambientais no nosso Município. Não vai 
solucionar todos, mas alguns eu acho que vai poder melhorar e nos problemas que hão de vir 
ainda nos próximos anos, um funcionário Engenheiro Ambiental eu acho que tem importância 
para estar desenvolvendo isso. E resolvendo isso eu acho que nós precisamos é isso de ações 
concretas né e ações concretas do Poder Executivo para que mostrem um rumo para o nosso 
Município para que mostre para que vierem aqui para mostrar trabalho, para mostrar ações 
concretas que possam mudar a realidade do povo Sãoroquense. Nesse sentido encaminho o 
meu voto favorável à aprovação desse Projeto, ressalto que minha posição aqui é de garantir 
interesse da população Sãoroquense, o interesse do Munícipio e o que for bom para o 
Município eu estarei sempre junto. Creio que Olga e Gilmar também compartilham das 
mesmas intenções aqui dessa Câmara. Então eu só queria fazer esse registro e uma boa noite 
a todos! Dando continuidade aos Trabalhos Legislativos a Presidência manteve a palavra 
franqueada aos Senhores Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Quero cumprimentar a 
Mesa, Senhor Presidente, colegas Vereadores e Vereadora, colegas de trabalhos aqui dessa 
Casa de Leis, Senhores e Senhoras. Quero cumprimentar também o Ex-Vereador Senhor 
Primo, o Ex-Vereador que está lá atrás Léo Lani que se faz presente e muito nos honra! Um 
boa noite a cada um de vocês! Endosso as palavras do colega sobre esse Projeto de Lei que é 
de suma importância para o nosso Município, principalmente no que diz respeito a questão 
ambiental que é uma área, todas as áreas têm que ser trabalhadas com bons olhos. Mas a 
questão ambiental é de suma importância principalmente em um momento que nós estamos 
vivendo em nosso País, a questão hídrica e outras questões! Então eu sou favorável sim ao 
Projeto, parabenizo o Secretário que não está presente, más a gente parabeniza. Quero 
também aqui agradecer, que nós viemos aqui fazer indicação e viemos pedir e nós também 
temos que agradecer o atendimento de duas (2) indicações que foram feitas. O Requerimento, 
que foi feita a contratação de um (1) profissional para atender no Centro de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos um professor de karatê que já está funcionando e o Centro de 
Convivência que também está, porque até então não estava funcionando devido algumas 
questões para manutenção igual a Secretária nos comunicou e que agora ambos estão 
funcionando. Então é isso, igual o Gabriel falou, nós estamos aqui para lutar para o que for 
benéfico para a nossa sociedade. Viemos aqui pedir e agora viemos agradecer! Agradecer as 
reivindicações, que temos muitas ainda né? Mas eu tenho por mim que no decorrer vão ser 
atendidas. Então meu boa noite a todos e o meu agradecimento! Na sequência a Presidência 
manteve a palavra franqueada aos senhores Vereadores. Na sequência a Presidência 
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submeteu a deliberação do Plenário acerca da continuidade dos Trabalhos Legislativos sem o 
intervalo regimental sendo aprovado pelos Vereadores em sua totalidade, e na sequência a 
Presidência deliberou a ordem do dia convidando o Secretário a proceder nova chamada dos 
Senhores Vereadores. A Presidência solicitou e incontinenti submeteu a deliberação do 
Plenário acerca da dispensa dos pareceres em relação ao Projeto de Lei Nº 020/2017 sendo a 
proposta aceita pelos Senhores Vereadores. Na sequência a Presidência submeteu a 
discussão e posterior votação o Projeto de Lei Nº 020/2017, sendo aprovado pelos Senhores 
Vereadores. A Presidência cumprimentou com satisfação os Ex-Vereadores presentes, bem 
como os Secretários Municipais e também os Funcionários da Prefeitura que aguardavam para 
a realização da audiência pública a ser realizada após a Sessão Ordinária. Justificou ainda que 
o Secretário de Meio Ambiente não estava presente por estar participando naquele momento 
de uma outra reunião. A Presidência agradeceu e disse que é de muita importância a 
solicitação aprovada de ter no Município um Engenheiro, e ressaltou que haverá também todo 
o empenho e parceria juntamente com o INCAPER e o IDAF para contratar um Engenheiro 
Agrônomo afim de atender as demandas dos produtores que sofrem tanto e em especial o 
momento que se vive com a crise hídrica. 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, 
Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Renato Angelo 
Gastaldi. 

 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente. 
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