
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Tel.: (27) 3729 – 1117 

Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: contato@camarasrc.es.gov.br CNPJ 01.639.869/0001-43  

ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 03 DE ABRIL DE 2018. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos três dias do mês de abril 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 Nona 
Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura sob a Presidência 
do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu a todos os colegas Vereadores 
e Vereadora, os funcionários da Casa, demais presentes. Em seguida, 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 Secretário Municipal de 
Saúde, Orley Amaral Cardoso, para fazer parte da mesa e em seguida solicitou ao Nobre 
Secretário que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando a presença da 
totalidade. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos Legislativos. Em 
discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em vinte e sete de março de dois mil e 
dezoito, aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidência solicitou ao Secretário para 
efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 03 de 
abril de 2018, EM CONFORMIDADE COM O ART. 156 E SEGUINTES DO REGIMENTO 
INTERNO, Projeto de Lei nº 016/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a 
instituição, os critérios de repasse e execução do Programa Municipal Dinheiro Direto na 
Escola - PMDDE e dá outras providências; Projeto de Lei nº 009/2018, de autoria do 
Vereador Gilmar Meireles, Cria o Programa Prata da Casa, que estabelece a 
obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, 
cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contem com 
financiamentos público municipal no Município de São Roque do Canaã-ES; Projeto de Lei 
nº 010/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre o atendimento em 
tempo razoável e preferencial Unidades de Saúde e Pronto Atendimento, no âmbito do 
Município de São Roque do Canaã-ES e dá outras providências; Indicação nº 021/2018, de 
autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, reajuste no valor do Auxílio Alimentação pago aos servidores 
públicos municipais de São Roque do Canaã; Indicação nº 022/2018, de autoria do 
Vereador Gabriel Força Silvestre, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 
São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, que o Poder Executivo proceda a contratação de empresa para a manutenção e 
troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública no Município de São Roque do Canaã; 
Indicação nº 023/2018, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, indicando ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, a realização de obra de drenagem e asfaltamento do tipo 
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“Caminhos Do Campo” no trecho que liga Agrovila de Santa Júlia à Baixo Santa Júlia, até o 
limite entre os Municípios de São Roque do Canaã e Colatina; Indicação nº 024/2018, de 
autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi e 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 instalação de torre de telefonia móvel e internet 
3G na Agrovila, neste Município; e Indicação nº 025/2018, de autoria do Vereador Claudecir 
Strelow, que o Poder Executivo Municipal proceda o calçamento da Rua Theodoro Roldi, via 
pública que tem início na Rua Lourenço Roldi, na residência do Sr. Brás Spalenza, 
projetando-se até a Avenida Catarina Guidoni Volpi, no Bairro São Bento. Oficio SEMUS n° 
034/2018, de autoria do Secretário Municipal de Saúde, Orley Amaral Cardoso, solicitando 
ao Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, o espaço físico do plenário da 
casa de leis, no dia 04 de abril de 2018, às 18:00 horas, para a realização de audiência 
publica referente ao prestação de contas quadrimestral, referente ao último quadrimestre do 
ano de 2017, e aproveitando o ensejo para convidar todos os vereadores para participarem 
da referida prestação de contas, Requerimento n° 007/2018, de autoria do poder 
legislativo, requer ao Presidente da Casa, a inclusão em regime de Urgência Especial o 
Projeto de Lei n° 016/2018, de autoria do poder executivo. A Presidência encaminha os 
Projetos de Lei n° 009/2018 e 010/2018 à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação Final. A presidência submete à discussão o Requerimento nº 007/2018. A 
presidência submete à votação o Requerimento nº 007/2018, e os vereadores que 
aprovarem permaneçam sentados. Requerimento nº 007/2018, aprovado senhores 
vereadores. 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, secretários 
que se fazem presentes, demais representantes de instituições, colegas de trabalho da 
Câmara, boa noite a todos, que falar um pouco acerca dos dois projetos de lei que 
apresento à casa. São projetos que irão para as comissões para que estas avaliem a 
legalidade, porque muitas vezes nós apresentamos um projeto, mas ele não pode partir do 
poder legislativo, e sim é competência do poder executivo. Então o primeiro trata do tempo 
razoável de atendimento das unidades de saúde do nosso município, vemos que muitas 
pessoas nos procuram e dizem que há uma certa demora no atendimento, falta uma 
triagem, e este projeto vem para ajudar neste assunto, e isso vai humanizar o atendimento, 
e ajudar para as pessoas sejam atendidas num tempo razoável, e caso este projeto não 
possa partir do legislativo, eu gostaria de pedir ao secretário de saúde, eu farei uma 
indicação para que o executivo dê seguimento nesta ideia. O outro projeto de minha autoria, 
que passando pelas comissões também, ele institui o Programa Prata da Casa, onde os 
eventos culturais que usam recurso público, deem a oportunidade aos artistas daqui do 
município, o projeto tem o intuito de valorizar os artistas daqui do município, são estes os 
projetos que apresento, e se, no caso de não puderem ser apresentados pelo legislativo, 
que o executivo olhe para estas questões e se viável apresente os mesmos para que 
apreciemos. Muito obrigado e boa noite a todos. A Presidência mantem franqueada a 
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palavra aos senhores vereadores. Continuando com a palavra a presidência reforçou o 
convite do Secretário Municipal para a audiência pública de prestação de contas dos últimos 
quatro meses do ano de 2017, é importante a presença de todos. E um outro convite é da 
inauguração da Rede Cuidar, na próxima quinta feira em Santa Teresa. A presidência 
submete à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos, sem o 
intervalo regimental, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Sendo a 
proposta de continuidade dos trabalhos sem o intervalo regimental aceita, a presidência 
passa a deliberar a Ordem do Dia, e convida o Secretário a proceder à nova chamada dos 
senhores vereadores. Confirmando a presença de todos os vereadores. A presidência 
solicita e incontinenti submete à deliberação do plenário acerca da dispensa do(s) 
Parecer(es) em relação ao Projeto de Lei nº 016/2018, e os vereadores que aprovarem, 
permaneçam sentados. Dispensa dos Pareceres aprovada, senhores vereadores! A 
Presidência submete à discussão o Projeto de Lei nº 016/2018. A Presidência submete à 
votação o Projeto de Lei nº 016/2018, e os vereadores que aprovarem permaneçam 
sentados. Projeto de Lei nº 016/2018 aprovado senhores vereadores! Nada mais havendo a 
tratar a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou 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. 


