CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 15 DE MAIO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos Quinze dias do mês de maio 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 Décima Quarta 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, representante da APAE, da ABC, Secretário Municipal de Educação,, e, incontinenti, convidou o
Vereador Gilmar Meirelles para efetuar a leitura de um trecho Bíblico, invocando a proteção de Deus. Em
seguida, a presidência solicitou ao nobre secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores,
confirmando a presença da maioria, e ausente o vereador Fabiano Margon, ausência esta devidamente
justificada ao presidente desta Casa. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos
legislativos. Em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em 08 de Maio de 2018, aprovada por todos
os vereadores presentes. Posteriormente, a presidência solicitou ao secretário para efetuar a leitura do
expediente. Expediente:Projeto de Lei nº 019/2018, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre,
Institui o dia municipal em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho e dá outras
providências A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina por sua
APROVAÇÃO.Projeto de Lei nº 023/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei
nº 564/2009 e dá outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final
opina por sua APROVAÇÃO. A Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos opina por sua
APROVAÇÃO.A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opina por sua
APROVAÇÃO,Projeto de Lei nº 027/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Institui a semana
municipal do artesão, no âmbito do município de São Roque do Canaã-ES e dá outras
providências.Projeto de Lei nº 029/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre autorização para
firmar convênio de cooperação com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e o Município de São Roque
do Canaã.Projeto de Lei nº 030/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre autorização para
firmar termo de cessão entre o DETRAN/ES e o Município de São Roque do Canaã/ES, e dá outras
providências.Requerimento nº 014/2018, de autoria dos vereadores Gilmar Meireles e Gabriel Força
Silvestre, requerendo seja encaminhado por intermédio do presidente desta Casa à secretaria municipal de
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer a possibilidade de acrescentar no Projeto “Campeões do Futuro” as
modalidades de Vôlei e Ginástica Rítmica.Indicação nº 035/2018, de autoria dos Vereadores Gabriel Força
Silvestre e Gilmar Meireles, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do
Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a drenagem e
recuperação do calçamento no trecho com início na Esquadrias “Canaã” – Estrada São Roque – Santa
Júlia, s/n, até a entrada que dá acesso à localidade de Córrego Seco, neste município de São Roque do
Canaã.Indicação nº 036/2018, de autoria dos Vereadores Miguel D. Salvalaio, Renato A. Gastaldi,
Claudecir Strelow e Geraldo Singer, Indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e o Senhor
Secretário Municipal de Cultura Turismo e Lazer deste município um Projeto de Lei criando o programa
municipal Bolsa Atleta.Indicação nº 037/2018, 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 Meio Ambiente a construção de fossas sépticas nas moradias rurais, visando à destinação
correta dos resíduos orgânicos proveniente dos banheiros.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 entidades, colegas de trabalho da Câmara, representante do
Sindicato dos produtores rurais, o presidente do sindicato dos servidores, uma boa noite a todos, quero
externar meus parabéns para o dia da Assistência Social, que é uma classe que luta para melhorar a
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qualidade de vida das pessoas, seu presidente eu quero falar um pouquinho do meu projeto de lei de
minha autoria, aonde ele tem o intuito de instituir a semana municipal do artesão na cidade de São Roque
do Canaã, como é de nosso conhecimento temos enes pessoas que fazem o trabalho manual, o qual são
os artesões, então nada mais justo de termos uma semana em pró o desenvolvimento sobre esse trabalho
que é feito aqui no Município a gente sabe o problema que é a questão do desemprego, a nível de estado
e pais, muitas das vezes os artesoes tem o sustento desse trabalho, então essa semana vai desenvolver
vários trabalhos com outro município e quem sabe um dia ter uma feirinha, para a gente trabalhar e
comercializar todo esse produto, esse é o intuito desse projeto de lei. Quero falar de um requerimento de
minha autoria e do vereador gabriel nos temos aqui em São Roque o projeto campeões do futuro que é a
escolinha do ABC, mais o projeto nos tivemos na secretaria de estado de esportes ,são enes modalidades
que pode ser inserido, e o governo do estado banca toda a questão do material, algumas pessoas nos
procurou, queremos inserir duas modalidades a modalidade de vôlei e de ginastica ritimica pois temos
muitas crianças, meninas, gostaríamos muito de velas no esporte, se essas crianças não praticarem o
esporte elas poderiam seguir outros caminhos, o caminho do lado errado, então o esporte tem essa
capacidade e nós como representantes queremos que aderem essas duas modalidades, cabe ao
município uma contra partida um profissional para estar com essas crianças, quando se fala em investir em
jovens acho que não tem nada que pague, acho que o investimento é de suma importância. 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 ausência do vereador
fabiano margon. A presidência submete o Requerimento N° 014/2018 a discussão. A presidência submete
o requerimento 014/2018 a votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados, Requerimento
014/2018, APROVADO,A presidência submete o Requerimento N° 017/2018 a discussão.
A presidência submete o requerimento N°017/2018 a votação, e os vereadores que aprovarem
permaneçam sentados, Requerimento N°017/2018, APROVADO. A Presidência submete à discussão o
Projeto de Lei nº 019/2018 a discussão. A Presidência submete à votação o Projeto de Lei nº 019/2018, e
os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei nº 019/2018 aprovado senhores
vereadores.A Presidência submete o Projeto de Lei nº 023/2018, a discussão, a Presidência submete o
projeto de lei N° 023/2018 a votação e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de
Lei nº 023/2018 aprovado senhores vereadores!A Presidência submete o Projeto de Lei nº 029/2018, a
discussão, a Presidência submete o projeto de lei N° 029/2018 a votação e os vereadores que aprovarem
permaneçam sentados. Projeto de Lei nº 029/2018 aprovado senhores vereadores! A Presidência submete
o Projeto de Lei nº 030/2018, a discussão, a Presidência submete o projeto de lei N° 030/2018 a votação
e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Projeto de Lei nº 030/2018 aprovado senhores
vereadores! Nada mais havendo a tratar a presidência agradeceu a presença de todos, e convidou o
publico para o dia 17 de maio para comparecer a Escola David Roldi par uma passeata para o nosso
município. a participar 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,Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala
Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi, Ausente: Fabiano Margon
Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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