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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018. PRESIDÊNCIA 
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos Seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito às dezoito horas, realizou-se 
na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a 
Primeira Sessão Ordinária, da Segunda 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 convidou o ex-vereador Catana e o Secretário de esportes para comporem a 
mesa, a Presidência solicitou ao Nobre Secretário que procedesse a chamada dos 
Senhores Vereadores, verificando-se a presença da totalidade e havendo quórum declarou 
abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em discussão as 
atas das Sessões Ordinária realizada em vinte e seis de dezembro de dois mil e dezessete, 
e extraordinárias realizadas nos dias vinte e oito, e vinte e nove de dezembro de dois mil e 
dezessete e vinte e nove de janeiro de dois mil e dezoito, sendo todas aprovadas por 
unanimidade. Em seguida a Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do 
expediente. Expediente:  Projeto de Lei n° 001/2018, de autoria do Vereador Gilmar 
Meireles, Institui a Medalha Rui Barbosa para ser conferida a alunos da rede pública de 
ensino; Projeto de Lei n° 002/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Institui a Meia 
Entrada para professores em sessões de cinema, teatro, shows e eventos culturais no 
Município de São Roque do Canaã; Projeto de Lei n° 003/2018, de autoria do Vereador 
Gilmar Meireles, Institui prêmio “Professor do Ano” no município de São Roque do Canaã; 
Projeto de Lei n° 005/2018, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, Institui no 
Município de São Roque do Canaã, o programa “Adote uma Nascente”; Projeto de Lei n° 
006/2018, de autoria do Poder Executivo, Altera a Lei Municipal n° 559/2009 que dispõe 
sobre a instituição da Politica Municipal de Habitação Popular e dá outras providências; 
Requerimento n° 001/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, o qual requer à 
Secretaria Municipal de Obras, um estudo na localidade que dá acesso à escola Municipal 
Darly Vervloet no Distrito de São Jacinto, para uma possível instalação de redutores de 
velocidade ou passagem de nível para pedestres; Requerimento n° 002/2018, de autoria 
de todos os vereadores, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e 
Secretarias responsáveis, informações acerca do Custeio Serviço de Iluminação Pública 
Municipal; Indicação n° 001/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Indicando ao 
Prefeito Municipal firmar convênios com clinicas e hospitais para a realização de exames 
Raio X gratuito para a população deste Município; Moção n° 001/2018, de autoria do 
Vereador Miguel Djalma Salvalaio, de Congratulações aos atletas do Município de São 
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Roque do Canaã, pela participação na 42ª Copa A Gazetinha, onde representaram com 
primazia o Município de São Roque do Canaã. A Presidência submete o Requerimento n° 
001/2018 à discussão, a Presidência submete o Requerimento n° 001/2018 à votação, e os 
vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Requerimento n° 001/2018 aprovado 
senhores vereadores. A Presidência submete o Requerimento n° 002/2018 à discussão, a 
Presidência submete o Requerimento n° 002/2018 à votação, e os vereadores que 
aprovarem permaneçam sentados. Requerimento n° 002/2018 aprovado senhores 
vereadores. Não Havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre a Presidência 
franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite 
a todos, boa noite Senhor Presidente, ex Vereador Catana, Secretário de Esporte, 
população presente, Jovens que participaram da Copa a Gazetinha, primeiro eu quero 
agradecer e parabenizar, o senhor Presidente Miguel, pela moção, pela iniciativa, e aos 
jovens que participaram da Copa A Gazetinha, levando o nome de São Roque do Canaã ao 
cenário estadual, gostaria de ressaltar o papel destes vereadores, neste fim de ano, que 
atendeu às convocações para sessão extraordinária, votamos de acordo com que cremos 
estar correto, e desta forma exercendo aquilo que eu tenho dito, as coisas que são corretas 
para o Município, iremos votar favorável, e o que não for, seremos contra, gostaria de 
agradecer os Secretários Marcos Wolkartt, André Barcelos e a Ester Roldi, que quando 
foram solicitadas as presenças dos mesmos para esclarecerem alguns projetos que vieram 
em caráter de urgência, os mesmo atenderam prontamente, desta forma permitiram que nós 
tomássemos conhecimento e assim aprovássemos os projetos, porque entendemos que era 
necessário para o município. Tenho também duas criticas para fazer, de forma construtiva, 
uma é acerca do reajuste da taxa de Iluminação Publica, que até fizemos um requerimento 
assinado por todos os vereadores, isso mostra a harmonia da casa e que estamos juntos 
em defesa da população, acho que a tarifa deve ser cobrada, deve-se reajusta-la, mas acho 
que este reajuste que foi dado, foi desproporcional, em uma situação de crise que o país 
vem passando, com desemprego, salários baixos, com muitas empresas não dando reajuste 
salarial, eu entendo que foi um pouco de falta de razoabilidade, poderia ter visto isso de 
outra forma, e com isso eu sugiro ao executivo municipal que reveja esta atitude, faça um 
estudo melhor, e vejam se há uma forma de mudar este percentual que esta sendo cobrado, 
me parece que o aumento foi de 44%, uma outra que gostar de far, é que na sexta passada 
eu tomei conhecimento de uma licitação do executivo, que me deixou preocupado, esta 
licitação tem valor previsto em um milhão e oitocentos mil reais, que trata contratação de 
palcos e estruturas para festa, acho que o município possui outras prioridades, como na 
área da saúde, educação, ambiental dentre outras, acho que faltou razoabilidade em lançar 
esta licitação, no edital diz que é registro de preços, não é para execução imediata, mas se 
há a licitação, há a intenção da contratação, e eu entendo que o município deve gastar 
energia e tempo em coisas que realmente são necessárias no município, na saúde não foi 
licitado ainda uma empresa que forneça médicos e dentistas, então acho que o município 
deveria reavaliar este processo licitatório, na minha opinião. Muito obrigado, Boa noite. A 
Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 
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Meireles: Boa noite a todos, Senhor Presidente, Mesa diretora, colegas vereadores, 
vereadora, ex vereador aqui presente, senhores e senhoras e alunos que aqui estão para 
receber a homenagem, primeiro eu cumprimento a cada um de vocês que receberão esta 
pequena homenagem da casa, fica meus parabéns aos atletas e aos envolvidos nesta 
conquista, quero fala sobre os três projetos de lei, que apresento, também na área da 
educação, porque é possível mudar o mundo com a educação, temos que investir e 
reconhecer aqueles que são destaque, temos que valorizar o professor, porque são eles que 
formam os cidadão, que estão aqui hoje, então nada mais justo estarmos oferecendo este 
reconhecimento, onde os professores terão direito a pagar somente meia entrada em 
eventos culturais do município, uma forma de reconhecer o que eles fazem para a nossa 
sociedade. e aos alunos eu proponho a criação da Medalha Rui Barbosa, ao aluno que se 
destacar nas notas, na frequência, é um incentivo ao aluno de se esforçar para que, no 
futuro, seja um cidadão de bem, e o outro projeto de lei, que institui o Professor do Ano, é 
uma forma de reconhecer aquele profissional que se dedica ao trabalho, em formar bons 
cidadãos, e isso incentiva ao esforço em ensinar. Quanto à palavra do Vereador Gabriel, 
estamos aqui para sempre aconselhar o executivo para que trabalhe em prol do bem 
comum, proporcionando melhor qualidade de vida para o cidadão são roquense, e quanto 
ao aumento da taxa de iluminação pública, tivemos um aumento na conta de luz no ano 
passado de 9,42% que a ANEL concedeu, e porque o município não acompanhou este 
índice, quase dobrou o valor da taxa, e sabemos que os cidadão estão passando por 
dificuldades, então que o executivo reveja esta situação, estamos aqui para dar o apoio 
necessário, para discutir sempre o melhor para o município. E uma outra coisa é também 
sobre aquela licitação, desta ata de registro de preços, não é a realidade do município, o 
município deve se concentrar em outras prioridades, saúde, educação, então fica a minha 
critica, mas critica construtiva, gostaria que este certame fosse revisto e que não fosse 
realizado, porque não ficara bem para a imagem do município. neste momento a Vereadora 
Olga Maria Dala Barba Simonelli solicitou uma parte, sendo concedida continuou. 
Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: Inclusive, eu também estou de acordo com 
os senhores, o município deve se concentrar em outras prioridades, como a falta de 
médicos nas unidades de saúde, as pessoas me procuram dizendo da dificuldade de 
obterem atendimento, e estamos há um ano sem fonoaudióloga, os pais vem reclamando 
que esta em falta, e por isso peço que olhem com carinho, muito obrigada. Continuando o 
vereador Gilmar Meireles: Obrigado vereadora, Então é isso, e eu gostaria de deixar um 
recado aos jovens que estão aqui hoje, pensem bem, logo vocês estarão começando a 
exercer a cidadania, votar nos representantes de vocês, lembrem sempre, a politica não 
para melhorar a vida dos políticos, e sim para melhorar a vida de todos, este é o nosso 
propósito, muito obrigado, boa noite. A Presidência mantem franqueada a palavra aos 
senhores vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite a todos, senhor presidente, 
ex vereador, secretário de esportes, e a todos presentes, eu quero parabenizar aos meninos 
que participaram da Copa A Gazetinha, que continuem sempre buscando o esporte, porque 
ele tira as pessoas do que é mal neste mundo, então todos estão de parabéns, os atletas e 
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os que dão o apoio, e podem contar comigo no que for necessário, muito obrigado. A 
Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores. Continuando com a 
palavra a presidência agradeceu aos vereadores pela participação nas três sessões 
extraordinárias que aconteceram durante o recesso, e praticamente todos os vereadores 
participaram, agradeço aos servidores da casa que também prestaram o apoio, este é o 
nosso papel, e também parabenizar aos secretários que estavam envolvidos nos projetos, e 
que vieram até a câmara para esclarecer estes mesmos. Quanto à taxa de iluminação 
publica, me pegou de surpresa também, até 2002 não era obrigatória, mas depois passou a 
ser por lei federal, e como temos o requerimento, neste não consta meu nome, mas também 
dou meu apoio, e logo teremos alguém aqui na câmara para explicar, para que entendamos 
melhor, quanto à licitação, eu também procurei o executivo para que eles revejam este 
procedimento, e nosso papel é este, estamos aqui para ajudar a administração para melhor 
administrar o município, e nossa orientação é para que retire este procedimento, e é isso. A 
homenagem aos atletas será no final, e agora eu concedo a palavra ao Ex vereador Catana. 
Ex Vereador Valdecir Torezani: Boa Noite a todos, cumprimento o Presidente da casa, o 
Vice Presidente, Secretário da Mesa, Secretário de esportes, demais vereadores, e demais 
presentes, primeiramente quero falar ao Secretário de Esportes, quanto mais esporte for 
promovido no município, mais crianças serão retiradas das ruas, então isso é muito bom 
para o município, e agradeço a todos que se envolveram na promoção do esporte aqui no 
município, e parabenizar aos atletas que se esforçaram, e trouxeram conquistas para São 
Roque, meu boa noite a todos. Neste momento a Presidência passou a chamar os atletas 
para receberem as homenagens da Câmara Municipal. Kaue da Silva Malavassi, Luiz 
Henrique Soares Strutz, Bruno Rozado Luchi, Jorge Henrique Lopes de Oliveira, Andre 
Martins Fabris, Pedro Henrqiue Monteiro do Nascimento, David da Silva Rosa, Otavio Luchi 
Timotio, Murilo Calci, Hugo Torezani, Renzo Bonatti, Rodolfo Demuner De Sales, Tiago 
Alexandro Barraque, Muriel G. Dallapicola, Jose Carlos Volpi Pessi, Kauan Briel Bozetti, 
Roger Anderson Pionteck, Hudson Eduardo de Oliveira Pinto e Mayk Ferreira Ilário, 
lembrando que nossa próxima sessão ordinária será na próxima quinta feira às dezoito 
horas devido o carnaval. 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, Renato Angelo 
Gastaldi. 
 

 
Miguel Djalma Salvalaio 

Presidente. 


