CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 22 DE MAIO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos vinte e dois 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 Sexta Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Sexta
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. Em virtude da ausência
do 1º Secretário da Câmara, Vereador Gabriel Força Silvestre, a presidência convidou o 2º
Secretário desta Casa, Vereador Fabiano Margon para secretariar os trabalhos legislativos.
A Presidência cumprimentou a todos os colegas Vereadores e Vereadora, os servidores do
Poder Legislativo, ex-vereador de Santa Teresa, Sr. Primo Lamborghini, Secretário
Municipal de Educação, Sr. Marcos Wolkart, assessor da deputada estadual Luzia Toledo,
Sr. Glauber Roldi, e, incontinenti, convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli
para efetuar a leitura de um trecho Bíblico, iniciando os trabalhos sob a proteção de Deus.
Para compor a Mesa da presente sessão foi convidado o Presidente da Câmara Municipal
de Colatina, Sr. Jolimar Barbosa da Silva. Em seguida, a presidência solicitou ao nobre
secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença da
maioria, ausente o Vereador Gabriel Força Silvestre. Havendo quórum, a presidência
declarou aberto os trabalhos legislativos. Em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada
em quinze de maio de dois mil e dezoito, aprovada por todos os senhores vereadores
presentes a esta sessão. Posteriormente, a presidência solicitou ao secretário para efetuar a
leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 22 de maio de
2018, em conformidade com o art. 156 e seguintes do Regimento Interno da Câmara
Municipal de São Roque do Canaã (Resolução nº 015/98): Projeto de Decreto Legislativo
nº 002/2018, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Aprova com
ressalvas as contas do Município de São Roque do Canaã-ES, referente ao Exercício
Financeiro de 2015; Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
opinando pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018. Não havendo
oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência
franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Sr. Presidente,
Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadora, secretário que se faz presente, colegas de
trabalho desta Casa de Leis, senhores e senhoras que aqui se fazem presentes. Eu quero
também cumprimentar o ex-vereador de Santa Teresa, Sr. Primo, que sempre está conosco
aqui. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar o colega vereador de Colatina,
presidente da câmara, Jolimar, muito nos alegra a sua presença aqui, e seja bem vindo! Se
Deus quiser, vamos lá também visitar a sessão de vocês. Senhor presidente, como o
expediente hoje é para a votação das contas do município, não pode entrar outra matéria no
expediente. Então, vocês notaram que nós só temos uma matéria, que é a prestação de
contas do município. Então, eu queria falar de um expediente que vai ser lido daqui a quinze
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dias, eu acho na próxima terça, nós não teremos sessão porque é a quinta. Com relação à
indicação assinada por todos os vereadores, de acordo com o pedido da sociedade, é a
manutenção e limpeza dos carreadores e manutenção também das estradas vicinais. Nós
estamos no período da safra do café, e tenho convicção que muitas pessoas recorreram
para cada um dos vereadores solicitando essa questão de agilizar o mais rápido possível,
com relação à questão dos carreadores e as estradas vicinais. Então, como a indicação não
foi lida hoje, a gente pede ao presidente que, lendo, chegue até o Executivo e tenha essa
possibilidade de solicitá-lo, e tenha mais agilidade, no que diz respeito a essa questão das
estradas e dos carreadores, para proporcionar que os nossos produtores possam fazer o
escoamento de sua safra, que está sendo pedido agora. Então, fica aqui esse meu pedido,
em nome de todos os vereadores, que a indicação é assinada pelos nove vereadores.
Então, é um clamor e a sociedade nos procura e a genre pede que esse pedido seja
atendido, na medida do possível, é claro. Meu boa noite a todos! A presidência ressaltou a
importância da indicação do nobre Vereador Gilmar, assinada por todos os vereadores, e
agradeceu a presença do Vereador/Presidente da Câmara Municipal de Colatina, Sr. Jolimar
Barbosa da Silva. Dando continuidade aos trabalhos desta Casa, a presidência submeteu à
deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o intervalo
regimental, sendo acatado pelos senhores vereadores, imediatamente o que solicitou ao
secretário a proceder à nova chamada dos vereadores, confirmando a presença da maioria e
apenas a ausência do Vereador Gabriel Força Silvestre. Em seguida, a presidência
submeteu o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018 à discussão e posterior votação,
sendo aprovado por todos os vereadores presentes a esta sessão ordinária. Antes de
encerrar os trabalhos, a presidência lembrou aos seus nobres pares que, em virtude deste
mês já terem sido realizadas quatro sessões ordinárias, nos termos regimentais, a próxima
sessão ordinária deste Legislativo acontecerá somente no dia 05 de junho do corrente ano.
Por fim, convidou a todos os colegas vereadores, a pedido do Executivo, para uma reunião
amanhã, dia 23 de maio, às dezesseis horas, aqui no plenário da câmara municipal, cuja
pauta será as diretrizes orçamentárias para o exercício de dois mil e dezenove. E também
um convite do Vice-Governador, César Colnago, extensivo a todos os vereadores e
membros do município, para uma reunião na próxima sexta-feira, dia 24 de maio, às quinze
e trinta horas, na Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar a presidência agradeceu a
presença de todos, e encerrou a presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Fabiano
Margon, ______________________, 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, Geraldo Singer, Gilmar Meireles,
Leonardo Casotti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.
Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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