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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 02 DE MARÇO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO 
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 
Aos dois dias do mês de março 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 
Quarta Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, 
sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência iniciou acolhendo a 
todos os vereadores, vereadora, servidores do legislativo e do executivo e demais cidadãos 
presentes. Na sequência, a Presidência convidou o Vereador Gilmar Meireles, para efetuar 
um trecho bíblico. A Presidência solicitou ao Secretário que fosse feita a chamada dos 
Senhores Vereadores, ocasião em que se verificou a ausência do Vereador Claudecir 
Strelow, e havendo quórum, a Presidência declarou abertos os trabalhos legislativos. A 
Presidência colocou em discussão a ata da sessão ordinária realizada na data vinte e um de 
fevereiro de dois mil e dezessete, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Em 
seguida, a Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do expediente. 
Expediente: OFÍCIO: 03/2017 da Junta de Serviço Militar de São Roque do Canaã/ES 
solicita a Vossa Excelência o uso do espaço físico da Câmara Municipal de São Roque do 
Canaã/ES, para o juramento da bandeira que será no dia seis de março de dois mil e 
dezessete às oito horas da manhã. Convite da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer, convidam os vereadores para participarem no dia nove de março de dois 
mil e dezessete, no auditório do CRAS, da Coroação da Mini Miss Espirito Santo Luiza 
Zimermann. Projeto de Lei nº 005/2017, de autoria do Vereador Miguel Djalma Salvalaio: 
Institui o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e pessoas 
com deficiência nas unidades de saúde do Município de São Roque do Canaã/ES. Projeto 
de Lei nº 006/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles: Institui o Programa Adote uma 
Lixeira. Indicação nº 006/2017, de autoria dos Vereadores Miguel Djalma Salvalaio, Renato 
Angelo Gastaldi, Leonardo Casotti Peroni, Geraldo Singer, Fabiano Margon e Claudecir 
Strelow, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã/ES, 
por intermédio de sua Secretaria Municipal de Administração e Finanças: A realização de 
estudos e urgentes providências no sentido de possibilitar, através de iniciativa própria do 
Poder Executivo, o reajuste salarial dos servidores públicos do Município de São Roque do 
Canaã/ES. Indicação nº 007/2017, de autoria do Vereador Fabiano Margon: INDICA ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã/ES, por intermédio de 
sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: O cascalhamento, em caráter de 
urgência, nas estradas vicinais de Tancredo, Alto Tancredo e Alto Santa Júlia, no Distrito de 
Santa Júlia, Município de São Roque do Canaã/ES. Indicação nº 008/2017, de autoria do 
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Vereador Geraldo Singer: INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São 
Roque do Canaã/ES, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico: A construção de barragens e caixas secas nas propriedades rurais do Município 
de São Roque do Canaã/ES. Requerimento nº 003/2017, de autoria do Vereador Gabriel 
Força Silvestre: REQUER a Vossa Excelência, após estudo, em caráter de urgência, no 
sentido de viabilizar a iniciativa de um Projeto de Lei dando reajuste nos vencimentos e 
vantagens dos servidores públicos municipais de São Roque do Canaã/ES. A Presidência 
submeteu o requerimento nº 003/2017 à discussão e posterior votação, sendo aprovado 
pelos Senhores Vereadores. Em seguida, a Presidência submeteu à deliberação do 
plenário, nos termos regimentais, acerca da solicitação do uso do plenário da Câmara para 
a Junta de Serviço Militar, no dia 06/03/2017 às 08h00min nos termos do Ofício nº 
003/2017, sendo aprovada pelos senhores vereadores. Na sequência, a Presidência 
encaminhou os Projetos de Leis ora lidos, para as Comissões Permanentes de Legislação, 
Justiça e Redação Final e as indicações constantes do expediente ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal e Secretarias competentes. A Presidência franqueou a palavra 
aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Quero 
cumprimentar a mesa diretora, os demais Vereadores, funcionários da casa, a população 
que veio prestigiar a sessão. Estou aqui hoje para cumprir com meus deveres e minhas 
obrigações de Vereador, função que foi concedida a mim pela população de São Roque do 
Canaã. A defesa dos direitos dos trabalhadores está na gênese da minha formação politico-
ideológica, quem me conhece bem sabe das minhas obrigações. Durante minha campanha 
marquei posição na defesa do servidor público municipal, que se eleito fosse, lutaria por 
seus direitos (está exposto nas minhas redes sociais) independentes do Prefeito que viesse 
ser eleito, não estou aqui para defender interesses de grupos partidários, estou aqui único e 
exclusivamente para atender as demandas da população. Gostaria de agradecer aos 
Senhores Vereadores por terem aprovado o meu requerimento. Eu tenho uns dados aqui 
que contam com uma defasagem salarial que só de inflação conta com vinte e dois e meio 
por cento. De dois mil e doze até hoje nós tivemos dois aumentos, sendo um de quatro e 
meio por cento e no ano de dois mil e nove tivemos uma revisão de nove por cento e 
mesmo assim a inflação corroeu 22,5 do nosso salário sem dizer que toda vês que o salário 
aumenta o nosso salário não acompanha. Então nobres colegas, eu gostaria de parabenizar 
vocês que depois do meu requerimento, vocês fizeram a indicação no sentido de cobrar do 
Poder Executivo medidas para adequação do salário dos servidores públicos municipal, 
demonstrando o compromisso de vocês. E gostaria de cobrar de vocês, que daqui a trinta 
ou quarenta dias possam retornar aqui e cobrar de novo se nada for feito. Pois se torna 
inconstitucional um servidor receber menos de um salário mínimo e isso é inadmissível. 
Agradeço novamente a todos e boa noite. A Presidência manteve franqueada a palavra aso 
Senhores Vereadores, Vereador Leonardo Casotti Peroni: Boa noite a todos, Vereadores, 
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Cidadãos! Como os senhores puderam ouvir, foi feito uma indicação de autoria de seis 
Vereadores pedindo um reajuste salarial para os servidores do Município de São Roque do 
Canaã, os quais se encontram há quase cinco anos sem reajuste digno, pois a 
administração passada esqueceu os servidores, principalmente dos efetivos, os quais 
recebem um salário defasado. Tem que olhar mais para esses servidores, pois tenho 
certeza que os mesmos se encontram desanimados com tanta desvalorização que a 
administração passada teve com eles. Não estou aqui para criticar ninguém, más é a 
realidade. Lutaremos dentro da legalidade por esse reajuste. E vocês servidores, lembrando 
que nós Vereadores podemos fazer Projetos de Lei diretamente desta Casa de Leis para 
aumentar os salários, mas este projeto tem que vir direto do Executivo para apreciação 
nossa e tenho certeza que na hora certa, o nosso Prefeito fará o que for necessário para 
valorizar esses servidores. Qualquer Vereador que estiver falando que vai fazer um Projeto 
de Lei em relação a isso, não condiz com a verdade, boa noite a todos!   Na sequência a 
Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, colegas Vereadores, Vereadora, Secretários 
aqui presentes e Comunidade aqui nessa Casa de Leis. Quero falar um pouco do meu 
Projeto de Lei! O Projeto Adote uma Lixeira, ele vem com o intuito de nós fazermos uma 
parceria com o Poder Público e Poder Privado. Precisamos de trabalho feito com parcerias 
de modo especial com o setor privado. Então, o adote uma lixeira tem o compromisso e a 
responsabilidade dos nobres representantes, que houve uma fala há uns meses atrás, que 
quando colocaram aqueles blindex na nossa ponte, muitas pessoas falaram “não vão 
colocar aquilo porque eles vão quebrar”. Não é nada disso pessoal! Não vamos colocar as 
lixeiras porque a sociedade vai quebrar? Não existe isso, nós temos que fazer a nossa 
parte! A partir do momento que alguém adotar essa lixeira, ele também terá a 
corresponsabilidade de estar fiscalizando. Pois a partir deste momento, aquilo é um bem 
público sendo patrocinado por um ente civil com uma empresa privada. E também ao 
mesmo tempo, ele vai fazer a divulgação da logomarca da empresa sendo uma pessoa 
física, então esse projeto vem com esse intuito de embelezarmos e de dar responsabilidade 
a população também. Quero parabenizar também o Projeto de Lei do amigo Jaime, questão 
dos vinte por cento das cotas para o idoso e deficiente, nós temos um Projeto semelhante 
tramitando, más temos que ter muita cautela na hora de elaborar um Projeto com relação à 
sua constitucionalidade. Quero cumprimentar também o nosso parceiro Gabriel e demais 
Vereadores, que juntamente aditivaram essa indicação do reajuste salarial, pois é louvável 
essa correção e atualização da legalidade no que diz respeito ao salario de vocês. Também 
a indicação do nobre parceiro Fabiano, sobre o cascalhamento das estradas, é louvável. 
Estive passando na comunidade do Sagrado e no Militão que também tem essa 
necessidade e é fundamental, principalmente pelos nossos alunos. Quero falar um pouco 
também sobre a indicação do Gerado, é louvável. Eu digo a você que existe recurso no nível 
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do Governo do Estado para construção de barragens. Estive há uns quinze dias com o Vice-
Governador e se o Município tiver Projetos o Estado está bancando, mandando recursos 
para isto dai. Sendo assim, o Executivo, o nosso Prefeito tem possibilidade sim de ser 
contemplado com esse recurso oriundo do Governo do Estado para construção de 
reservatório. Somos eleitos para representar cada um de vocês, obrigado! A Presidência 
manteve franqueada a palavra aos Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Eu só 
estou retornando aqui para esclarecer algumas coisas. Em momento algum não tive a 
intenção de fazer uma Lei que criasse ou amentasse o salario. Isso eu sei desde o inicio que 
não é função do Vereador, agora a gente vai cobrar, fiscalizar, porque na eleição passada, a 
gestão que hoje está ela disse que a estruturação do quadro pessoal contratado tocante as 
constitantivas e atribuições e a estruturação do plano de cargos e salários com foco na 
valorização do servidor. Então gente, eu só estou cobrando uma promessa de campanha 
que foi feita. Desculpe pelo incomodo e boa noite de novo! A Presidência manteve 
franqueada a palavra. Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Como o Gabriel acabou de 
mostrar no plano de Governo do nosso Prefeito atual e Vice-Prefeito, por isso nós passamos 
a indicação porque nós fizemos parte de um Projeto de Governo feito com todos os 
candidatos a Vereadores e junto com mais algumas pessoas que elaboraram o Plano de 
Governo para esta administração. Nós não fazemos Leis. Nós fazemos Indicações, 
Solicitações, Requerimentos, Projetos de Leis que não onerem despesas para o Executivo. 
O Executivo tem um Projeto hoje que é deixado um Plano de Governo para este ano 
deixado da administração passada que não pode ultrapassar um limite de salário. Nós 
acabamos de passar pelo Estado numa situação de paralização por falta de entendimentos 
e também de salários, que estão á três, quatro anos sem aumento e o Governo também fala 
que não pode aumentar. É nossa obrigação como legislador, de estar passando para o 
Prefeito e cobrar que faça esse estudo e venha falar o que pode ou se não pode ser feito. A 
gente vê o que mostra ali, e realmente escandalizava a gente na época da campanha que 
todos os servidores, principalmente os que ganham até um salário mínimo hoje com 
complemento, que ninguém poderia ganhar menos que um salário mínimo. Eu já fui Prefeito, 
tive que fazer reajuste também na época pra poder acertar o salário do Município, e volto 
agora doze anos depois, e encontro também ter que cobrar a mesma situação. É lamentável 
a gente ter que conviver com uma situação dessa. Eu trabalhei na minha época de Prefeito 
com quatro Secretários, más não deixei de fazer pagamento aos médicos e o Estado não 
pagando e não ajudando más eu não deixei parar por falta de salário. Então é compromisso 
assumido e nós estamos aqui, nós não podemos falar que o Prefeito vai fazer se vai atender 
nosso pedido, más é um dever nosso e um compromisso como cidadão de São Roque que 
vivemos de salário igual a todos e precisamos dos servidores. Então é dever nosso de estar 
cobrando e por isso a nossa indicação. O Projeto que estamos apresentando para beneficiar 
o idoso e o deficiente visa onerar em despesas para as pessoas e acredito que seja um 
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Projeto que será aprovado pela comissão e acredito também que o Prefeito vai sancionar. 
Aproveitando a minha fala que o Regimento não permite debates e não podemos franquear 
a palavra a pessoas presentes na sessão e não fizeram inscrição. Qualquer cidadão pode 
fazer o uso da Tribuna Livre basta fazer a inscrição vinte e quatro horas antes da sessão. A 
Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores Vereadores. Vereador Gabriel 
Força Silvestre: Aproveitando seu discurso Jaime, eu acho que faltou no Estado dialogo e 
a atual gestão poderia ter um diálogo melhor com o funcionário público. Eu acho que seria 
uma forma de todos chegarem num entendimento e resolver da melhor forma possível. A 
Presidência destacou a importância da sociedade civil nas sessões e convidou os 
Vereadores para participarem da Sessão Solene em comemoração ao dia Internacional da 
Mulher que será no dia oito de março as dezenove horas no auditório do Centro de 
Referência da Assistência Social-CRAS. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
agradeceu 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, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Renato 
Angelo Gastaldi, Leonardo Casotti Peroni, Gilmar Meireles e Olga Maria Dala Barba 
Simonelli. 
 
 
 

Miguel Djalma Salvalaio 
Presidente. 

 
 
 
 
 


