CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. PRESIDÊNCIA
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos Vinte e sete 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 Quarta 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 Vereador 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 da totalidade, e havendo quórum declarou abertos os
Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em discussão a ata da Sessão
Ordinária realizada em vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida a Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do
expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 27 de fevereiro de 2018, EM
CONFORMIDADE COM O ART. 156 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO, Projeto
de Lei n°007/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei n°
188/2001 e dá outras providências; Projeto de Lei n° 008/2018, de autoria do Poder
Executivo, Altera a Lei Municipal n° 559/2009, que dispõe sobre a instituição da politica
municipal de habitação popular, criações: do Conselho Municipal de Habitação Popular, do
Fundo Municipal de Habitação Popular e do Programa Municipal de Habitação Popular
“Nossa Casa”, e dá outras providências; Indicação n° 005/2018, de autoria do Vereador
Geraldo Singer, Indica a Construção de uma área de lazer, juntamente com uma academia
popular, no bairro Vila Verde na área que pertence à Prefeitura por traz da Igreja Católica;
Indicação n° 006/2018, de autoria do Vereador Claudecir Strelow, Indica a ampliação da
Escola Municipal EEFM Santa Júlia; Indicação n° 007/2018, de autoria do Vereador Renato
Angelo Gastaldi, Indica a manutenção de 02 (duas) lombadas, localizadas no bairro
Francisco Torezani, sendo uma localizada próximo à empresa do Senhor Zimermam e outra
próxima ao Bar São Roque; Oficio n° 003/2018 ACERSC, Solicita aos nobres vereadores
se dignem a proceder com a indicação junto ao Poder Executivo Municipal para a realização
de obra de drenagem e pavimentação, e/ou drenagem e asfaltamento do tipo “Caminhos do
Campo” no trecho que liga o Centro da Cidade à localidade de São Dalmácio, sentido antigo
Pesque Pague Vale Verde, incluindo um calçadão nas laterais e iluminação pública do
trecho. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre a presidência
franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Boa noite a
todos, Senhor Presidente, Mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, presidente do
sindicato dos trabalhadores rurais, e cumprimento assim a classe trabalhadora rural, e
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demais representantes, ex-vereador Primo Lamborghini, de volta aqui conosco, senhores e
senhoras presentes, boa noite, Senhor presidente, quero dizer acerca de uma questão que
muitos pessoas entraram em contato conosco, para que não tenhamos que fazer
requerimentos, é sobre alguns servidores do executivo que não estão cumprindo com seu
horário, servidores que são necessários para o desenvolvimento do município, já recebemos
outra carta, nós nem queríamos tocar novamente no assunto, mas a cobrança é grande,
então eu gostaria que não houvesse a necessidade de requerer ao município, e que seja
sanado este problema, porque o município precisa que seus trabalhos estejam em pleno
andamento, e outra questão que nós gostaríamos de saber como está o andamento, sobre
aquele valor da devolução que o legislativo fez, me deparei esta semana com uma licitação
para contratação de pessoal especializado, para levar pacientes à Vitória, e lembrei do
nosso recurso que foi devolvido com o intuito de adquirir um veiculo para trabalhar nesta
área, na saúde, então eu gostaria de saber como esta o andamento deste processo, para
que sejam atendidas as necessidades da saúde do município, quanto ao projeto de lei, que
trata da rodoviária, digo que fico feliz em ver que este processo esta em andamento,
também é um clamor da sociedade, que nos cobra de quando que vai inaugurar esta
rodoviária, então vemos que o projeto vem para adequar uma lei de 2001, que trata da
concessão, quem que irá administrar esta rodoviária, que após o trâmite, com certeza o
projeto irá ser aprovado, e que assim rapidamente a rodoviária entre em operação, porque
hoje aquele local esta servindo de abrigo de andarilhos, e logo logo traga mais este
beneficio à população. Meu muito obrigado e boa noite. A Presidência mantem franqueada a
palavra senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos, Senhor
Presidente, vereadores, servidores da casa, população presente, que me traz a tribuna
hoje, são dois convites que quero fazer, o primeiro é do seminário que acontecerá no dia 1°
de março, do sindicato dos produtores rurais de São Roque do Canaã, o 1° seminário de
diversificação da agricultura familiar de São Roque do Canaã, que acontecerá em parceria
com a Prefeitura Municipal, a Cooperativa Agropecuária, no prédio do Centro Educacional
Mão Amiga, a partir das 08:00 horas, onde acontecerá varias palestras e oficinas com o
intuito em melhorar a agricultura familiar no município, desde já convido a todos a estarem
participando deste evento, e também convido a todos os vereadores, servidores e
população para também participar no próximo dia 08 de março às 18:00 horas, no plenário
da Câmara Municipal, do primeiro encontro que o PC do B irá promovendo no município,
trata-se de um encontro que não tem a ver com a politica do município, mas vai discutir
sobre a perspectiva do partido, as questões relacionadas à conjuntura internacional,
nacional e estadual para as eleições de 2018, e fica meu convite a todos para participarem
deste evento. Boa noite a todos. A Presidência mantem franqueada a palavra senhores
vereadores. Continuando com a palavra a Presidência reforçou o convite do sindicato rural,
que é importante para o desenvolvimento do município, sempre buscar melhorar a qualidade
dos produtos agrícolas de nossa região. Acerca da questão que tratou o Vereador Gilmar,
sobre a van, já estive no executivo para acompanhar esta questão, estamos sempre
cobrando isto e vamos aguardar o executivo, quanto a rodoviária, finalmente o DER e o
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município entraram em consenso e por fim autorizaram o funcionamento da mesma, e isto é
muito bom para o município. 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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