CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 Vigésima Oitava 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, Senhoras e Senhores e todos os que vieram participar desse momento
sejam todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala
Barba Simonelli 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 Gabriel Força Silvestre e havendo quórum
declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em discussão
a ata da Sessão Ordinária realizada em quinze de agosto 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 22 de agosto
de 2017, PROJETO DE LEI Nº 024/2017, de autoria do Poder Executivo, Revoga a Lei nº 774,
de 12 de fevereiro de 2016, e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 025/2017, de
autoria do Poder Executivo, Autoriza o Poder Executivo a prestar serviço com máquinas e
equipamentos, próprios ou locados, aos produtores rurais do Município de São Roque do
Canaã/ES, e dá outras providências;
PROJETO DE LEI Nº 026/2017, de autoria do Poder
Executivo, Dispõe sobre barramento para armazenamento de água no Município de São Roque
do Canaã-ES, cria programa “Água no Campo”, e dá outras providências; PROJETO DE LEI
Nº 027/2017, de autoria do Poder Executivo, Cria o Viveiro Municipal de São Roque do Canaã,
e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 028/2017, de autoria do Vereador Gilmar
Meireles, Determina às agências bancárias/casas lotéricas manter à disposição dos
consumidores o que menciona; PROJETO DE LEI Nº 029/2017, de autoria da Mesa Diretora,
Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 418/2007, e dá outras providências; INDICAÇÃO
Nº 063/2017, de autoria do Vereador Geraldo Singer, INDICANDO ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, a construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Vila Espanhola,
neste município; INDICAÇÃO Nº 064/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros,
INDICANDO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por
intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, A Implantação de
Passagem de Nível para Pedestres nas 02 (duas) Ruas Principais, Quadras B e C, na
localidade das Unidades Habitacionais de Interesse Social (Casas Populares), no Bairro São
Roquinho – São Roque do Canaã-ES; INDICAÇÃO Nº 065/2017, de autoria dos Vereadores
Gilmar Meireles e outros, INDICANDO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São
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Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
Que o Poder Executivo Municipal proceda a eeextensão da Rede de iluminnnação Pública na
Rua Lourenço Roldi, iniciando na altura da residência do Sr. Aloísio Girelli, até as Unidades
Habitacionais de Interesse Social (Casas Populares), no Bairro São Roquinho – São Roque do
Canaã-ES; e INDICAÇÃO Nº 066/2017, de autoria dos Vereadores Gilmar Meireles e outros,
INDICANDO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por
intermédio das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Assistência Social, a
construção de uma área de lazer na localidade das Unidades Habitacionais de Interesse Social
(Casas Populares), no Bairro São Roquinho – São Roque do Canaã-ES. TRIBUNA LIVRE:
Inscrito(a): Sofia Aparecida Forza, Assunto: Convite para Seresta da Apae. A Presidência
encaminha os projetos de Lei n°: 024/2017, 025/2017, 026/2017, 027/2017 e 028/2017 à
Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final para nos prazos regimentais
exarar os pareceres. Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre a Presidência
passa a palavra à inscrita Sofia Aparecida Forza, Assunto: Convite para Seresta da Apae:
como ela não pode se fazer presente, ela pediu para convidar a todos para participar da
Seresta da APAE de São Roque, que acontecerá no próximo sábado. A presidência franqueia
a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa
Diretora, colegas vereadores, Vereadora, secretários aqui presentes, senhores e senhoras
presentes, meu boa noite. Os quatro projetos de origem do executivo vemos que são projetos
relevantes, irão para as comissões, para que possamos estuda-los, se necessário
apresentaremos alguma emenda, mas tenho convicção, que são assuntos relevantes para o
nosso município, agora é analisá-los e dar o bom andamento dos mesmos, quanto ao meu
projeto, eu quero pedir o apoio dos nobres colegas, é um projeto relacionado à rede bancária
do nosso município, quem de nós que já não ficou em uma fila de banco, ficou às vezes
quarenta minutos até uma hora aguardando, isso não pode ocorrer, então as instituições
financeiras tem a corresponsabilidade, e esse projeto de lei vem com esta finalidade, de estar
minimizando esta problemática da questão de espera, da questão da segurança dentro da
agencia bancária, que vemos que dentro das agencias não há câmeras de segurança, alguém
que vai nos fins de semana ou outro dia e fica a mercê de acontecer algo lá dentro, então nós
vemos com este projeto de lei, para ajudar a população no que diz respeito a estes
atendimentos na rede bancária, também já temo outro projeto baseado nos anseios da
população no que diz respeito ao atendimento nas unidades de saúde, porque muitas vezes o
cidadão chega na unidade, as vezes não há uma triagem, faltam fichas, então o paciente vai
chegar vai passar por uma triagem para que ele pegue sua ficha e saiba o tempo que ele vai
aguardar até o atendimento, será um pouco semelhante à questão bancária, então este projeto
já esta sendo analisado pela procuradoria da câmara para que seja verificada a viabilidade
deste projeto. Também temos quatro indicações, de nossa autoria, no que tange a comunidade
Sitio Recreio, mais precisamente às habitações populares, estivemos em reunião com a
comunidade, e houve algumas solicitações, dentre elas a iluminação que começa no final do
calçamento de são roquinho, e vem até a comunidade, outra reivindicação de lá, é uma área de
lazer, onde existe o espaço reservado para este tipo de construção, e estas são reivindicações
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que a população indica. E nós como vereadores trazemos estes anseios até o executivo para
que analise com carinho, e que sabe execute estas obras. Quero parabenizar à APAE pela
semana do excepcional, pelo relevante trabalho executado pelos funcionários da APAE, Boa
Noite a todos. A Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores.
Vereador Claudecir Strelow: Boa noite a todos, eu só queria agradecer ao nosso Prefeito,
pela entrega de uma nova viatura para a Policia Militar de São Roque do Canaã, agradecer
juntamente com o Major, e o Chefe do DPM Castelubber, pela parceria com o município para
trazer esta nova viatura para São Roque, Boa Noite a Todos. A Presidência mantem
franqueada a palavra aos senhores vereadores. A Presidência lembrou que não próxima terçafeira, por ser a quinta no mês, não haverá sessão ordinária, sendo a próxima no dia cinco de
setembro, Nada mais havendo a tratar a presidência agradece a presença de todos encerrando
a presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Fabiano Margon, ______________________,
Secretário ad-hoc, 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, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga
Maria Dala Barba Simonelli, Renato Angelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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