CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 01 DE AGOSTO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas, realizou-se
na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a
Vigésima Quinta Sessão Ordinária, da Primeira 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, os Secretários Municipais e 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 o Vereador Gilmar
Meireles 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 e havendo quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a
Presidência colocou em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em vinte e cinco de
julho de dois mil e dezessete sendo aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidência
solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão
Ordinária do dia 01 de agosto de 2017, Indicação n° 058/2017, de autoria dos Vereadores
Gilmar Meireles, Gabriel Força Silvestre, Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni e Olga
Maria Dala Barba Simonelli, Indicando ao Prefeito Municipal a Pavimentação e drenagem de
agua pluvial na estrada que dá acesso à Escola Municipal Luiz Mônico, no distrito de Santa
Julia. Indicação n° 059/2017, de autoria do Vereador Miguel Djalma Salvalaio, indicando ao
Prefeito Municipal sejam feitos reparos na Escola Municipal Darly Nerty Vervloet. Havendo
oradores inscritos para fazer uso da Tribuna Livre na forma regimental, a Presidencia passa a
palavra ao primeiro inscrito, o Senhor Renato Roberto Luchini, assunto Agricultura Organica.
Renato Roberto Luchini: boa noite a todos senhores, a agricultura orgânica, como já foi
votado e aprovado aqui, pelo projeto do Gabriel, e eu tenho uma matéria aqui, que é muito
importante, que é o uso de inseticida natural, o Óleo de Nin, que talvez os senhores já
conhecem, que combate as pragas, e para doenças o sulfato de cobre, Apresentação, nessa
cartilha divulgamos o uso do Nin a partir de experiências de agricultores familiares é importante
destacar que as orientações e receitas aqui colocados poderão sofrer mudanças e adaptações
de acordo com as necessidades e experimentações de cada local, o Nin é uma planta de
origem asiática, há registro que indicam sua existência na Índia e na África, antes do início do
cristianismo, portanto há mais de dois mil anos essa árvore se adapta muito bem aos países
quentes, inclusive as regiões semiáridas, o Nin tem o crescimento rápido e chega a alcançar
quinze a vinte metros de altura, mesmo em situações de pouca chuva, baseado em
experiências reais de agricultores e agricultoras vamos tratar das informações sobre o uso do
Nin como inseticida natural, sem esquecer outras possibilidades de utilização que são
brevemente mencionados, finalmente querendo dizer que apresentamos este impresso na
forma de uma cartilha para facilitar a compreensão das informações por outras famílias do
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campo que ainda não tem conhecimento sobre essa planta, como plantar o Nin uma semente
de Nin germina até dois meses após cair da árvore, portanto não pode demorar para plantar,
faça uma sementeira, plante as sementes em saquinhos cheios de uma mistura de terra e
esterco curtido, enterre as sementes com dois centímetros profundidade para facilitar a
germinação, arrume os saquinhos em forma de canteiro com um metro de largura para facilitar
a aguação e o trato com as plantas de Nim, aguarde o início do período de chuvas para plantar
as mudas. As orientações para o plantio são as seguintes: utilize de preferência esterco curtido
na adubação das Covas para o plantio das mudas de Nin, mantenha um espaço cinco em
cinco metros entre as Covas, aguar normalmente quando tiver água na propriedade, quando
faltar água pode utilizar água de labor da casa pelo menos duas vezes por semana, aguarde o
início das primeiras chuvas para plantar as mudas de Nin. Resumindo este é um inseticida
natural, que substitui o inseticida químico, que pode ser plantado na região do município,
inclusive já existe no mercado este óleo, que cada um quilo de folha desta planta, produz
cinquenta litros de inseticida, que combate cerca de cem tipos de insetos, e também o sulfato
de cobre que combate as doenças da planta, eu deixarei uma cópia desta cartilha para os
vereadores fazerem uso. Muito Obrigado. Nós agradecemos ao Renato, pela sua disposição e
pela sua preocupação, o adubo orgânico é uma vantagem muito grande que mostra para a
agricultura orgânica, entao deixa aí aos produtores, associações e a cooperativa que possa
estar procurando orientações ao seu formulário, para que ele possa estar a orientando. A
presidência passa a palavra segunda escrita senhora Andréia Margon, secretária municipal de
administração e Finanças, o assunto Reajuste Salarial dos Servidores do executivo. Andréia
Margon: Boa noite a todos, eu primeiramente quero dar um boa noite ao nosso Presidente
Miguel Djalma Salvalaio, aos demais vereadores, a essa mesa diretor, na verdade eu quero
poder fazer aqui uma apresentação formal, porque após a minha nomeação eu nunca me
apresentei em público, enquanto secretaria municipal de administração e finanças, e logo após
a minha nomeação eu tive que sair de licença-maternidade, voltei ao dia 17 de julho e aqui
estou para tentar trazer um pouco de informação já do trabalho que a gente já vem estudando
e apresentando, eu gostaria aqui de me colocar à disposição na secretaria para qualquer
dúvida sobre o assunto que eu venho expor, esclarecer até pessoalmente melhor, porque
talvez os servidores terão dúvidas em particular então a gente está à disposição e os
vereadores também, estamos lá, enfim é só mesmo consultar nossa agenda para não perder
nesse caso a gente não se não estiver presente a gente marca um horário que fique bom para
todos. Uma das primeiras metas que a administração traçou quando a gente começou o ano,
foi analisar como estava o salário dos funcionários efetivos e contratados, porque a gente sabe
a dificuldade que é hoje de manter o índice dentro de um percentual completamente dentro das
condições da nossa receita, e que fosse também legalmente pelo tribunal contas analisado e
aceitável, então vou falar aqui rapidinho alguns números: eu levantei de 2008 para cá, então a
gente sabe que existem salários mínimos muito baixos, e que os reajustes que na verdade não
é nem reajuste, é um reenquadramento salarial, eles não foram ocorrendo de acordo com os
índices anuais e isso foi só defasando, defasando, e foi prejudicando hoje o que a gente sabe
que tá. Então hoje está defasado é um percentual de 49,49%, então os dois últimos anos não
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houve reajuste nenhum, no ano de 2014 houve um reajuste de 9%, só que em 2013 não
houve, em 2012 houve um enquadramento de 4,5% sabendo que naquele ano de 2012 deveria
ter te dado um ajuste de 14,12%, e só foi dado 4,5%, e no ano de 2011 era para ter dado
6,86% e foi dado 14%, então houve algumas oscilações, onde foi tentado colocar um
reenquadramento só que nunca foi suficiente, e aí foi se acumulando e chegou numa
defasagem de 49,49%, no intuito da nossa administração tentar reduzir esse impacto para o
servidor, sabendo que hoje a instabilidade econômica e politica no nosso país é muito grande,
eu não vejo diante do que eu analiso nos jornais das pesquisas do que os economistas falam
eu não vejo uma expectativa de melhora, para esse ano então nenhuma, para o ano que vem a
gente ainda não sabe para o nosso local acho que para o nosso município, além de uma
estabilidade econômica e política a gente ainda sofre uma insegurança muito grande com a
questão hídrica, a gente sabe a grande maioria que gira o nosso município hoje é o produtor
rural, a gente sabe que ele precisa de um carinho muito especial, porque que eu falo de
economia e de instabilidade, porque a nossa receita se ela melhora, a gente tem condições de
fazer uma estrutura melhor, se a nossa receita se estabiliza continua como esta, fica difícil
trabalhar, se ela cair então, não cresce não temos expectativa nenhuma de fazer alguma
mudança, então diante dessa preocupação que a gente tem no cenário nacional mas não
deixando de se preocupar com o nosso servidor, a gente fez um estudo, um levantamento, é
um impacto financeiro, que a gente dá esse nome, para ver como nós conseguiríamos tentar
amenizar isso, e com isso a gente consegue chegar hoje no número que seria um ajuste, um
reenquadramento, feito na verdade a gente fala reajuste reenquadramento, a gente fica meio
perdido, deixa eu só explicar, quando a gente fala de reenquadramento, é você pegar aquele
salário que esta muito baixo, do servidor, e chega ele no mínimo obrigatório que é o salário
mínimo nacional, quando a gente fala de reajuste é você pegar o que já deveria estar R$
937,00 o mínimo que não está, e fazer o reajuste anual que é o direito de todo mundo receber
reajuste de acordo com inpc, que é o Indice Nacional de preços que a inflação acompanha,
então a gente vai tentar dar um ajuste financeiro no salário, então seria na casa dos 10%,
lembrando que o salário mínimo este ano ele sofreu um ajuste de 6,49%, e para o setor
magistério, os professores 7,64%, então essa administração ela se propõe a pagar um ajuste
de 10%, acima do que o mercado vem trabalhando, e os demais, eu não sei nem se a palavra
é cabível, mas seria um pouco imprudente, ou talvez irresponsável da nossa administração,
querer pagar os 49,49%, e paralisar todos os demais setores, porque a gente sabe que para
isso a gente teria que então, ter uma mão de obra mínima, paralisar diversas funções que são
vitais para o município, e isso é completamente surreal, impossível de acontecer, então a gente
se propõe, além destes 10%, buscar também, meios para fazer o reenquadramento das
categorias, porque cada servidor efetivo ele sabe a respeito dos seus direitos de
enquadramento, isso é um pouco mais delicado para explicar, mas ele tem direito de se
reenquadrar, e a gente se propõe a colocar isso um dia também, lembrando sempre que isso
depende da arrecadação do município, então nós enquanto cidadãos, o que que a gente deve
fazer, eu me pergunto eu enquanto cidadã, os impostos que eu pago no município, eu hoje
pago o imposto no meu município ou eu pago imposto fora do município, quem é produtor rural
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sabe um pouco disso, por que às vezes por meios que ainda a gente também tem que
negociar, tem que trabalhar e estudar as viabilidades a gente deixa por formas mais rápidas e
conveniência a gente acaba emitindo uma nota fiscal no município vizinho, isso não vem para o
município, enquanto cidadão comum, eu compro no meu município com o salario que eu ganho
aqui, ou eu compro fora do meu município, eu já tive comércio e é muito difícil, quando a gente
tem lá suas contas a pagar você emprega no município, mas o consumidor final ele procura
comprar no município vizinho, e isso machuca arrecadação do município, fere o comerciante
que faz todo investimento, e uma dedicação então enquanto consumidor, eu gosto sempre de
falar citar, ao lado de cá que é o lado administrativo hoje enquanto gestora pública, parte de
uma administração pública, mas a gente tem que ver o lado que o cidadão também é
comprometido a ajudar o município, então quando a gente consegue unir forças e fazer com
que essa arrecadação, ela melhore, ou seja consumindo o que eu puder ao máximo dentro do
meu município, o nosso recurso fica aqui, ele gira, então a gente tem condições de estudar
varias formas de melhorar, não só o salário do servidor, mas diversas outras áreas, então
assim a administração ela ainda passa por uma fase de estudo melhor em relação
enquadramento salarial, por que isso demanda recurso de uma proporção maior, e aí
pensando também numa forma de não trazer prejuízos maiores para o servidor, tão pouco para
a administração no quesito percentual do Impacto financeiro, nós também não conseguiríamos
fazer o pagamento todo de uma só vez, esse ajuste todo de uma só vez ele não é possível,
mas ele é possível ser parcelado, então algumas pessoas que tem um salário que chega a
uma proporção um pouco acima de mil reais, se a gente também fizer o pagamento todo em
uma só vez, incidiria um INSS maior e o imposto de renda maior, então teria se uma perca,
para nós enquanto município a gente teria um índice lá nas alturas, porque você pega uma
folha que ela acontece mês a mês, dentro de um limite que a gente pode trabalhar, de repente
você joga um valor de aumento que dá em casa de mais de seiscentos mil reais, em uma só
vez esse impacto iria lá nas alturas, então o que que a gente propõe, pagar em quatro vezes
esse aumento, que vai contar a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, e aí a
gente conclui, isso retroativo a janeiro, então a gente vai pegar o correspondente a janeiro até
dezembro dos 10% e vamos parcelar nos últimos quatro meses do ano para pagar, outro
detalhe importante que eu quero dizer em números para vocês, que é expressivo, a gente pega
hoje os números em relação ao funcionário efetivo e o contratado, tudo isso gera um aumento
para nós mensal de mais ou menos cinquenta e um mil reais, que no acumulado, só para
passar o número mais preciso, daria seiscentos e oitenta e seis mil reais no ano, então a gente
vai parcelar esse aí para poder facilitar ambas as partes, para tanto a prefeitura e para também
amenizar os possíveis descontos que há quando você ultrapassa os índices do INSS e do
Imposto de Renda, por que não fazer em agosto, porque não começar a partir de agosto,
porque a nossa folha de pagamento no que se refere à décimo terceiro e férias, ela já é
fechada agora no finalzinho de Julho, foi fechado em Julho, então eu não consigo colocar início
de agosto, porque já há uma folha de pagamento fechada, então eu não posso pagar algum
que recebem décimo terceiro e férias já no início do mês e outros ficarem de fora, e assim o
efetivo e o comissionado ele recebe o decimo terceiro no mês de aniversário dele e os
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contratados recebem em dezembro, então agora no início do mês eu não consigo incluir esse
aumento salarial, que já tá fechado uma folha só para não ficar desproporcional, alguns
receberem em cinco vezes e outros em quatro vezes, a gente vai fazer a partir de setembro, e
aí eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimentos, novamente eu repito para os
servidores e para os vereadores lá na administração, para dar maiores esclarecimentos, o
nosso recursos humanos também está ali pronto a dar qualquer esclarecimento, e desejo uma
boa noite a todos e obrigada pela atenção. A Presidência agradeceu à Andreia como secretária
que esteve trazendo aí as informações e se colocando à disposição dos funcionários, que
quiserem qualquer esclarecimento melhor, é só estar procurando a secretaria de administração
Andreia para poder estar entendendo melhor algo que não ficou tão claro. A Presidência
tranqueia a palavra os senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a
todos, boa noite vereadores, servidores da casa, a população presente, ao Ex-vereador Primo
Lamborghini, parabenizar a secretaria Andreia por estar aqui, explanando de forma técnica,
entendo as limitações do município hoje, não só do município, mas do Brasil, de uma forma
geral, entendo as dificuldades fiscais, orçamentárias, peço desculpas, me dirijo a você Andreia
por que você está representando o executivo aqui, pelas vezes que fui até inconveniente, no
sentido de estar cobrando a questão do reajuste, mas eu digo que eu faço isso porque eu sou
servidor público, e sei do sofrimento, e das dificuldades que este setor vem sofrendo ao longo
dos anos, que as coisas que eu entendo que estão erradas, eu critico mesmo, agora no que
esta correto, eu não tenho vergonha nenhuma de estar aqui e parabenizar, então parabenizo a
senhora, pela sua postura, não sei se esse valor vai atender aos anseios do servidor, porque
realmente está defasado os salários, e a gente conta com uma avaliação mais carinhosa mais
no futuro, para da um ajuste melhor para os servidores, e uma boa noite a todos. A presidência
mantém franqueada a palavra senhores vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor
Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, secretários aqui presentes, exvereador de Santa Teresa, boa noite a todos. Como o Gabriel Disse, parabenizo a secretária,
da forma que teve aqui tecnicamente, esperávamos isso, e é de suma importância mesmo, nós
sabemos os problemas que a economia vem passando, as dificuldades, não é diferente nosso
município, você falou uma coisa importante, nós temos que aprender senhor presidente a
começar a criar nossa receita municipal, principalmente no que diz respeito ao meio rural, se
nós ficarmos só esperando as receitas que vem de fora, é uma situação complicada, a gente
vê a economia do país, então nós temos muitas coisas que fazer principalmente ao
fortalecimento da nossa receita dentro do próprio município, a gente parabeniza a questão do
aumento, a gente vai ver se futuramente possa também surgir mais algo, e essa questão do
reenquadramento espera com carinho isso daí, Andreia que é de suma importância para os
muitos funcionários que a gente vê aqui a situação que está, nós precisamos ver isso com
bons olhos, a questão aí para acertar a situação que vem de muitos anos de uma forma não é
correta, uma boa noite a todos a presidência mantém franqueada palavra senhores
vereadores. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite, boa noite ao presidente Salvalaio, todos
vereadores, visitante e também queria parabenizar a Andréia neste aumento salarial dos
servidores públicos, e agradecer ao prefeito, que nestes seis, sete meses já conseguiu dar dez
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por cento, é pouco, mas pelo período de administração já é um bom caminho, temos fé que
ano que vem o prefeito junto com a administração, vai olhar com carinho, talvez retorne a
chover, e os agricultores tragam mais recursos para o Município, e a partir do ano que vem nós
possamos dar um reajuste melhor para os servidores, muito obrigado. A Presidência mantém
franqueada a palavra senhores vereadores. Continuando a Presidência parabenizou os dois
inscritos, o Renato continue com seu trabalho apresenta aos agricultores, é importante a
agricultura orgânica, hoje funcionar é importante, procure levar ao conhecimento dos
produtores que é aqui estão, procurem ali o Renato para qualquer esclarecimento, quero
parabenizar a Andreia secretária, por ter vindo aqui representando o poder executivo, trazer o
anúncio, se colocar a disposição, continue fazendo isso, mas você colocou muito bem, hoje é
uma instabilidade que nós sentimos no país, a gente sente isso, é de insegurança, não adianta
a gente querer se desviar, já que a gente esta numa situação de insegurança, a gente não
sabe conversa com produtor ali ele tá arrancando o café para plantar banana daí a pouco o
outro tá acabando com a banana para plantar café, a insegurança está muito grande, mas o
que não pode faltar na gente a esperança, na gente esperar dias melhores, esperar que as
coisas possam melhorar, e acreditar sempre, não podemos desanimar, então parabéns pela
colocação, parabenizar a aniversariante hoje a Vanuza, aniversariante alguém pediu para te
desejar muitos anos de vida saúde paz, e aqui tem uns convites esse é o do Centro de Apoio,
a Sonia tinha se inscrito outro dia para fazer, ela não pode vir, e hoje ela pediu para mim tá
falando, então ong Centro de Apoio infanto-juvenil Canaã tem a honra de convidar os ilustres
vereadores e todos que aqui se fazem presente, aliás o município todo, para participar do
segundo encontro de cavaleiros beneficente, a realizar-se no dia seis de agosto domingo
próximo às 10 horas, lá no campo do Brasileirinho em Santa Júlia, São Roque do Canaã, conta
com a participação de todos, o passeio dos Cavaleiros vai sair daqui do David Roldi e vai se
encontrar lá no brasileirinho, foi um convite é em benefício ao centro de apoio, todos estão
convidados. Tem um outro convite aqui também da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura
Municipal de São Roque do Canaã através da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com
associação Pró-Vida Transplantes, vem convidá-lo para participar da palestra sobre prevenção
das hepatites e da importância da doação de órgãos, o evento acontecerá nesta sexta-feira dia
4 às 18:30 paroquial, aqui na igreja matriz só às 18:30 sexta-feira, é uma palestra e todos
estão convidados não tem um espaço grande aí na matriz para isso, e no sábado dia 5 haverá
realização gratuita de testes de hepatites B e C no centro da cidade das 8 horas às 12:30,
segundo o Orley não pode estar aqui agora para estar fazendo o convite, são quatro tendas vai
ter ali no centro então, vão estar fazendo os testes gratuitos, são todos são convidados vamos
procurar participar e a importância da palestra na sexta-feira à noite. E também um outro
convite importante, é o da Liga Desportiva capixaba, a tabela da Copa Norte 2017, vai começar
ali nesta quinta-feira, primeiro jogo do ABC vai ser em Baixo Guandu, também está previsto,
pode haver alguma mudança, quinta-feira o dia 3 às 20 horas, lá é iluminado então vai ser a
noite, lá em Baixo Guandu, e depois no dia 12 que é no sábado às 15 horas aqui no ABC, o
Edilson esta aqui junto, com a campanha pedindo a todos aí a participação o apoio todo mundo
ajudando para ver se traz novamente o esporte, então parabéns para pela sua iniciativa,
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esperamos que vai dar certo, procure-nos, no que a gente puder estar ajudando nós vamos
estar ajudando, que essa data possa acontecer e trazer de novo, nos finais de semana a gente
poder ter aqui no município, sair para acompanhar o esporte que é uma coisa que todo mundo
gosta, então parabéns pela sua iniciativa e pela pelo grupo, por quem está ali te ajudando a
realizar esse sonho esse projeto. Quero agradecer a presença de todos, presidente do
sindicato Betão sempre presente, representante do Centro de Apoio a Sônia, a presidente está
aí também eu achei que era você só, parabéns pela iniciativa pelo trabalho no centro de Apoio,
ao Ex-vereador de Santa Teresa Primo Lamborghini, sempre bem-vindo, e a todos vocês
munícipes, funcionários, Secretário é importante essa participação, essa ligação, a todos os
vereadores aqui presente sempre com quórum 100%, aos funcionários da casa que estão aqui
nos ajudando, a realizar essa 25ª sessão muito obrigado. 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.

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

