CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA,
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 10 DE
OUTUBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas, realizouse na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a
Trigésima Quarta 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 presença de todos os vereadores, e havendo quórum declarou
abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em discussão a ata
da Sessão Ordinária realizada em três de outubro de dois mil e dezessete, sendo aprovada
por unanimidade. A Presidência convidou para fazer parte da mesa o Vice-Prefeito Municipal
Adilson Braz Broseghini. Em seguida a Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a
leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 10 de outubro de
2017, Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017, de autoria da Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento, Aprova as contas da Prefeitura Municipal de São Roque do CanaãES, referentes ao exercício financeiro de 2014; A Comissão Permanente de Finanças e
Orçamento opina pela APROVAÇÃO. Indicação nº 080/2017, de autoria do Vereador
Fabiano Margon, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do
Canaã, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a construção
de dois banheiros anexo à Quadra de Esporte, na comunidade de Alto Santa Júlia – Santa
Luzia. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a
Presidência franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles:
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, senhores e senhoras
presentes, meu boa noite, quero parabenizar o Executivo anterior pela aprovação das contas
do exercício de 2014, uma vez que a administração pública tem que frisar a questão da
legalidade e da moralidade, e haja visto que isso ocorreu, ontem eu estava lendo no jornal e
fico um pouco triste, de ver alguns municípios que não fizeram o dever de casa, e vão ficar
sem recursos, por falta de algumas certidões, isso impede ao município de receber recursos
do governo federal e também do governo estadual, e vendo no nosso município as contas
sendo aprovadas pelo TCE ES isso muito me alegra, porque nosso município fez o dever de
casa, e é isso que a gente espera a partir de agora, é o nosso papel de estar sempre
fiscalizando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, o papel nosso aqui de
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frisar pelos princípios da administração pública. Quero parabenizar também o vereador
Fabiano pela indicação, estou sempre na festa dos amigos que acontece naquela
comunidade e este é um dos clamores da população de lá, tanto quando acontece algum
evento, quanto no dia a dia da população que utiliza a quadra para sua prática de esporte.
meu boa noite a todos. A Presidência mantém franqueada a palavra senhores vereadores.
Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos, senhores vereadores, Senhor
Presidente, Vice Presidente, servidores da casa, Patrick que retornou da cirurgia, em
primeiro lugar eu quero parabenizar a administração anterior, que teve suas contas
aprovadas pelo TCE ES, e que, creio eu, que também serão aprovadas pelo legislativo aqui
hoje, sendo aprovadas sem ressalvas de grande importância, quero parabenizar ao vereador
Fabiano Margon pela sua indicação, no que tange ao incentivo à pratica de atividade física,
que a partir do momento que damos condições às pessoas irem até lá para praticar seu
esporte, e neste local tem condições da pessoa trocar de roupa, tomar banho, utilizar os
sanitários, isso valoriza e estimula a pratica de esportes. Outra coisa que não poderia deixar
de falar hoje, é que no dia quinze de outubro, é comemorado o dia do professor, quero
parabenizar todos os professores do município, do estado e do brasil, quero parabenizar
nosso secretário de educação, Marcos Antonio Wolkartt, que também é professor, dizer da
importância e relevância desta profissão para a sociedade, e dizer que esta casa está
sempre a disposição para lutar pelos direitos de vocês, e para uma melhor educação para
nossas crianças, gostaria de lembrar que temos personalidades importantes na historia do
brasil, na construção da educação, vale ressaltar as ações de Paulo Freire, que foi um
divisor de aguas na historia da educação, e não poderia deixar passar em branco esta data
sem parabenizar os professores do município, e destacar a importância de Paulo Freire para
a educação do pais. E é isto o que eu tinha para falar, uma boa noite a todos. A Presidência
mantém franqueada a palavra senhores vereadores. Retornando com a palavra o vereador
Gilmar Meireles, cumprimentou e registrou a presença do ex-vereador e ex-presidente da
Câmara do Município de Colatina, Almir Castiglioni, e o ex-diretor do CIRETRAN de
Colatina. A Presidência também cumprimentou ao Ex-vereador Almir que foi vereador de
Colatina por vários mandatos, e também o Alam, ex-diretor do CIRETRAN de Colatina, ao
qual tive a oportunidade trabalhar no mesmo órgão por dois anos, sejam bem vindos a esta
casa. seguindo a presidência lembrou que no dia primeiro de outubro foi o dia do Vereador,
como ninguém lembrou na ocasião que fique registrado, e parabenizar também os
professores, porque todos merecem os parabéns, porque todas profissões passam primeiro
pelos professores, e sentimos que esta profissão ainda é desvalorizada, não só no nosso
município, mas no âmbito nacional, então meus parabéns ao secretario municipal de
educação, que com sua equipe vem conduzindo a educação no nosso município. A
presidência submete à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos
legislativos sem o intervalo regimental, e os vereadores que concordarem permaneçam
sentados. Prosseguindo os trabalhos, a presidência solicita ao secretário a proceder à nova
chamada dos senhores vereadores. Verificando a presença de todos os vereadores. A
presidência submete o Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2017, à discussão. A
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presidência, na forma do art. 195, inciso III, do Regimento Interno, submete o Projeto de
Decreto Legislativo nº 001/2017 à votação nominal, consistindo na expressa manifestação
de cada vereador pela chamada, que deverá responder “sim”, pela aprovação, ou “não”, pela
rejeição da matéria. Vereador Claudecir Strelow, Voto: SIM; Vereador Fabiano Margon,
Voto: SIM; Vereador Gabriel Força Silvestre, Voto: SIM; Vereador Geraldo Singer , Voto:
SIM; Vereador Gilmar Meireles, Voto: SIM; Vereador Leonardo Casotti Peroni , Voto: SIM;
Vereadora Olga Maria D. B. Simonelli, Voto: SIM; Vereador Renato Angelo Gastaldi, Voto:
SIM; Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2017 Aprovado, senhores vereadores! A
Presidência informou que só votaria no caso de empate, mas que com certeza votaria
favoravelmente às contas, porque já foi do executivo e sabe das dificuldades de se manter
as contas municipais em ordem. E também parabenizou a administração anterior pela
aprovação do TCE ES. A Presidência também informou aos vereadores, que a Secretaria
de Ação Social convida a todos os vereadores, para participarem no dia onze de outubro às
18:30 horas, no CRAS de São Roque do Canaã, de uma reunião do Conselho Municipal de
Habitação com os moradores das casas populares do Bairro Sitio Recreio, para discutir
alguns problemas que no futuro dependa do Legislativo Municipal. Com uma Parte na Fala,
o Vereador Gilmar Meireles informou que ele, o Vereador Gabriel e a Vereadora Olga, não
poderão participar, pois estarão em Vitória - ES, em um compromisso previamente marcado,
e que talvez não cheguem em tempo hábil para participar. 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: Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel
Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala
Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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