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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 02 DE JULHO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realizou-se na 

sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito Santo, a Vigésima 

Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência do 

Vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou o Vereador Miguel Djalma Salvalaio para 

efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão sob a proteção 

de Deus. Em seguida, a presidência solicitou ao secretário, Vereador Claudecir Strelow, a 

proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando a presença da maioria, e ausência da 

Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli. Havendo quorum, a presidência declarou abertos os 

trabalhos legislativos, e, incontinenti, submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia 

vinte e seis de junho de dois mil e dezenove, que foi aprovada por todos os nobres edis ora 

presentes. A presidência solicitou ao nobre secretário a proceder a leitura do expediente e da 

pauta da ordem do dia, a saber: Projeto de Lei nº 015/2019, de autoria do Poder Executivo, 

Dispõe sobre alterações nas Leis Municipais nº 406/07 e 407/07 e dá outras providências; A 

Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opinou por sua rejeição. A 

Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência opinou por sua rejeição. E a Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento opinou por sua rejeição; Projeto de Lei nº 024/2019, de 

autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 559/2009 e dá outras 

providências; e Projeto de Lei nº 025/2019, de autoria do Poder Executivo, Obriga os 

estabelecimentos de ensino e de recreação infantil, públicos e privados, do Município de São 

Roque do Canaã-ES a ofertar curso de capacitação em primeiros socorros para, no mínimo, 1/4 

(um quarto) de seus servidores ou funcionários. Prosseguindo os trabalhos legislativos, a 

presidência solicitou ao Procurador Jurídico da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, 

Claudio Rober Martinelli, para fazer uma esplanação acerca do Projeto de Lei nº 015/2019, e sua 

tramitação nesta Casa de Leis. Procurador Jurídico da Câmara Municipal de São Roque do 

Canaã, Claudio Rober Martinelli: Cumprimento o senhor presidente, e, na pessoa do 

presidente, cumprimento os demais integrantes desta Mesa Diretora, senhores vereadores, 

senhoras e senhores presentes. O primeiro ponto a ser abordado aqui, diz respeito às atribuições 

do jurídico da Câmara Municipal. A lei nº 419, que trata da estrutura administrativa da Câmara 

Municipal de São Roque do Canaã, em seu artigo 7º, diz o seguinte: À assessoria jurídica da 

câmara compete: Inciso IV - elaborar pareceres escritos nos processos que lhe forem 

encaminhados pelo Presidente da Câmara Municipal;  inciso VIII - assessorar a Mesa Diretora 

nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, com relação às medidas 

regimentais a serem adotadas; inciso X - auxiliar as comissões permanentes da Câmara 

Municipal na elaboração dos pareceres respectivos; inciso XI - orientar e assessorar todas as 

unidades administrativas da Câmara Municipal referentes às questões jurídicas. Portanto, senhor 

presidente, a matéria, quando chegou ao crivo desta procuradoria, veio com um despacho de 

Vossa Excelência, do gabinete, portanto, da manifestação desse jurídico. Além dessas 
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atribuições do jurídico, existem outras atividades correlatas. O segundo ponto a ser abordado, 

senhor presidente, é que o parecer jurídico é dado em todo e qualquer processo encaminhado à 

procuradoria para manifestação, independente de ser originário do Poder Executivo ou do Poder 

Legislativo, no caso de proposições, e de processos administrativos do Legislativo. Eu quero aqui 

fazer um apanhado de alguns dos Projetos de Lei, de iniciativa parlamentar, que tramitaram pela 

Câmara Municipal nesta legislatura, e que foram encaminhados pelo Presidente da Câmara à 

procuradoria jurídica, para análise e parecer, cujos pareceres foram pela rejeição da matéria, e 

retirados de pauta por seus autores. Talvez os senhores não observaram a matéria ser rejeitada 

no plenário, mas quando a matéria é encaminhada para a procuradoria jurídica da câmara para 

análise e parecer, e, quando exarado este parecer, a gente coloca dentro do processo, do projeto 

de lei, e submete ao autor para análise. De todos os projetos que chegaram com parecer 

contrário, os vereadores, autores das matérias, solicitaram a retirada de pauta desses projetos. É 

uma prerrogativa do autor retirá-los, quando da manifestação do jurídico desta Casa. Dentre os 

projetos desta legislatura que foram rejeitados, eu vou citar alguns deles: Projetos de Lei nºs 

032/2017, 034/2017, 036/2017, 041/2017, 001/2018, 002/2018, 003/2018, 005/2018, 009/2018, 

010/2018, 015/2018, 040/2018, 049/2018, 053/2018, 002/2019, 003/2019 e 011/2019. Portanto, 

eu gostaria de deixar claro para os senhores vereadores que o parecer jurídico é dado em todo e 

qualquer projeto de lei que chega ao crivo desta procuradoria, independente de ele ser originário 

do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. O terceiro ponto a ser abordado, senhor presidente, 

como Vossa Excelência solicitou, é em relação à tramitação do projeto de lei nº 015/2019. O 

Projeto de Lei nº 015/2019 foi protocolado nesta Casa no dia 27/02/2019. No dia 15/03/2019 a 

matéria foi encaminhada à procuradoria jurídica para análise e parecer. No dia 11/04/2019, a 

procuradoria jurídica juntou aos autos do Processo Administrativo nº 070/2019 o seu parecer 

jurídico acerca do mencionado projeto, bem como das leis municipais de nºs 876/2019 e 

877/2019, ambas publicadas no DOM/ES – Edição nº 1221, em 15/03/2019, cujo teor, em 

apertada síntese, é no seguinte sentido: A matéria ora apresentada não atende à legislação 

municipal: Lei nº 406/2007 e 407/2007, que tratam, respectivamente, do plano de cargos, 

carreiras e remuneração dos servidores públicos efetivos do município de São Roque do Canaã, 

e do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos efetivos da área da saúde 

do município de São Roque do Canaã. A criação das Classes “C1” e “D1”, respectivamente, nas 

citadas leis não vai de encontro ao estabelecido no artigo 55 e seus parágrafos das leis 

municipais em análise. Ao analisarmos os anexos I e II (letras A e B de ambos) do projeto de lei 

nº 015/2019, observamos que não houve nenhuma mudança de atribuições e, nem tampouco, 

alterou-se os requisitos de grau de instrução que agasalhasse a criação de tais classes, 

conforme comando estabelecido no § 2º do artigo 55, das leis municipais 406/2007 e 407/2007, 

afrontando, assim, o princípio da legalidade. O presente projeto de lei traz também em seu bojo a 

alteração das classes dos cargos de Educador Social, Agente de Portaria e Auxiliar de 

Consultório Dentário. Tais alterações de classes propostas visam tão somente adequar os 

vencimentos básicos dos cargos acima citados, segundo consta da mensagem do projeto. Ocorre 

que, segundo os anexos I e II (letras A e B de ambos), do já citado projeto de lei, em momento 

algum alteram as atribuições dos cargos e nem exigem um grau de escolaridade maior para os 

mesmos, que viesse a justificar a mudança de classe. A criação de novas classes e/ou mudança 
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de classe não são meras liberalidades do Poder Executivo, e não podem ser utilizadas como 

meio para majorar os vencimentos e/ou remuneração dos servidores. A criação de novas classes 

e/ou mudança de classe devem se justificar no interesse da administração pública, devendo 

obedecer os princípios constitucionais, bem como à legislação municipal. Na verdade, o projeto 

de lei confere aumento direto e dissimulado dos vencimentos dos servidores que pertencem 

ainda hoje às classes A, B, C e D, de forma alheia aos preceitos constitucionais, bem como, aos 

parâmetros legais, conforme determina a legislação municipal, que devem presidir a criação e/ou 

mudança de classe. O projeto de lei frauda a legislação municipal e a Constituição Federal, na 

medida que não observa os preceitos legais para a criação e/ou mudança de classe. Não 

bastasse tudo isso, senhor presidente, foi observado ainda no projeto de lei sob análise, 

inúmeras incorreções trazidas pela matéria, através dos Anexos II-A (Distribuição de Cargos por 

Grupo Ocupacional e Requisito para Ingresso, a que se referem os artigos 2º e 8º do PL – Anexo 

II da Lei 406/2007); II-B (Distribuição de Cargos por Grupo Ocupacional e Requisito para 

Ingresso, a que se referem os artigos 4º e 9º do PL – Anexo II da Lei 407/2007); e III (Grupo 

Especial em Extinção, a que se refere o artigo 5º, alínea “e” do PL – Anexo III da Lei 407/2007), 

cujos comentários passamos a expor abaixo: Anexo II-A (Distribuição de Cargos por Grupo 

Ocupacional e Requisito para Ingresso, a que se referem os artigos 2º e 8º do PL – Anexo II da 

Lei 406/2007). No dia 15/03/2019 foi publicada no DOM/ES – Edição nº 1221, às págs. 407/419, 

a Lei Municipal nº 876/2019, que dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 406/2007, e dá 

outras providências. Esta legislação criou e extinguiu vagas, em vários cargos, criou cargos, 

extinguiu cargo, e, com isso, obviamente, houveram mudanças nos anexos I, II e VII da Lei 

406/2007. Entretanto, ao analisar detidamente o presente anexo do PL em análise, foram 

observadas inúmeras irregularidades, no que se refere ao quantitativo de vagas dos cargos, que 

passamos a elencar: Inciso I – O cargo de Agente de Limpeza e Alimentação, do Grupo de Apoio 

Operacional de Serviços, com base na Lei Municipal 876/2019, possui hoje 50 vagas. Contudo, a 

matéria traz o quantitativo de 61 vagas. II - O cargo de Agente de Serviços Operacionais, do 

Grupo de Apoio Operacional de Serviços, com base na Lei Municipal 876/2019, possui hoje 35 

vagas. Entretanto, a matéria traz o quantitativo de 41 vagas. O cargo de Educador Social, do 

Grupo de Apoio Operacional de Serviços, com base na Lei Municipal 876/2019, possui hoje 3 

vagas. A matéria traz o quantitativo de 4 vagas. O cargo de Recepcionista, do Grupo de Apoio 

Operacional de Serviços, com base na Lei Municipal 876/2019, possui hoje 6 vagas. A matéria 

traz o quantitativo de 13 vagas. O cargo de Operador de Trator de Pneus, do Grupo Técnico de 

Serviços, com base na Lei Municipal 876/2019, possui hoje 4 vagas. Entretanto, o PL sob análise 

traz o quantitativo de 6 vagas. O cargo de Técnico Agrícola, do Grupo Técnico de Serviços, com 

base na Lei Municipal 876/2019, possui hoje 1 vaga. Entretanto, a matéria traz o quantitativo de 2 

vagas. O cargo de Técnico em Edificações, do Grupo Técnico de Serviços, com base na Lei 

Municipal 876/2019, possui hoje 1 vaga. No entanto o PL sob análise traz o quantitativo de 2 

vagas. O cargo de Motorista, do Grupo Técnico de Serviços, com base na Lei Municipal 

876/2019, possui hoje 44 vagas. No entanto o projeto de lei sob análise traz o quantitativo de 55 

vagas. O cargo de Fiscal de Tributos Municipais, do Grupo Técnico de Serviços, com base na 

mencionada lei 876/2019, possui hoje 2 vagas. Entretanto, a matéria traz o quantitativo de 3 

vagas. O cargo de Pedreiro, do Grupo Técnico de Serviços, com base na mencionada lei, possui 
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hoje 2 vagas. Entretanto, a matéria traz o quantitativo de 4 vagas. O cargo de Auditor Público 

Interno, do Grupo Técnico de Serviços, com base na Lei Municipal 876/2019, possui hoje 1 vaga. 

Entretanto, o projeto de lei traz o quantitativo de 2 vagas. Verifica-se, ainda, que o citado anexo 

não trouxe ainda os cargos de Analista Contábil e Analista Tributário (ambos da Classe G1) e 

Procurador Municipal (Classe L), que foram criados pela Lei 876/2019. Anexo II-B (Distribuição 

de Cargos por Grupo Ocupacional e Requisito para Ingresso, a que se referem os artigos 4º e 9º 

do PL – Anexo II da Lei 407/2007). No dia 15/03/2019 foi publicada no DOM/ES – Edição nº 

1221, às páginas 420 usque 427, a Lei Municipal nº 877/2019, que dispõe sobre alterações da 

Lei Municipal nº 407/2007. Esta legislação criou e extinguiu cargos, criou e extinguiu vagas, e, 

com isso, obviamente, houveram mudanças nos anexos I, II e III da Lei 407/2007. Todavia, ao 

analisar o presente anexo do projeto de lei, foram constatadas inúmeras irregularidades, no que 

se refere ao quantitativo de vagas dos cargos, que passamos a elencar: Inciso I – O cargo de 

Agente de Combate a Endemias, do Grupo de Apoio à Saúde, com base na Lei Municipal 

877/2019, possui hoje 4 vagas. No entanto, o projeto de lei em análise traz o quantitativo de 5 

vagas. II – O cargo de Agente Fiscal Sanitário, do Grupo de Apoio à Saúde, com base na Lei 

Municipal 877/2019, possui hoje 1 vaga. No entanto, o projeto de lei sob análise traz o 

quantitativo de 2 vagas. Inciso III – O cargo de Farmacêutico, do Grupo Técnico de Serviços da 

área da Saúde, com base na Lei Municipal 877/2019, possui hoje 2 vagas. No entanto o projeto 

de lei sob análise traz o quantitativo de 3 vagas. Ressaltamos também, senhor presidente, que o 

citado anexo trouxe, de forma equivocada, o cargo de Biólogo e o cargo de Médico Plantonista 

24 horas, do Grupo Superior de Serviços da Área da Saúde, sendo que os mesmos foram 

extintos pela Lei 877/2019. Verifica-se ainda que o anexo em comento não trouxe o cargo de 

Técnico de Enfermagem, do Grupo Técnico de Serviços das Área da Saúde, que foi criado pela 

Lei 877/2019, e, de forma equivocada, trouxe o cargo de Auxiliar de Enfermagem, que tem que 

estar no Anexo III, que é o Grupo Especial em Extinção. Anexo III – GRUPO ESPECIAL EM 

EXTINÇÃO, a que se refere o artigo 5º, alínea “e” do projeto de lei – Anexo III da Lei 407/2007. O 

artigo 6º da Lei 877/2019 deu nova redação ao artigo 78 da Lei Municipal 407/2007, incluindo 

entre os cargos a serem extintos, quando vagarem, o cargo de Auxiliar de Enfermagem. O artigo 

7º da Lei 877/2019 determinou que, em razão das alterações estabelecidas na lei, o anexo III, 

Grupo Especial em Extinção, da Lei 407/2007 passou a vigorar, conforme anexo III da já citada 

lei. Entretanto, o anexo III não trouxe o cargo de Auxiliar de Enfermagem 44hs, no quantitativo de 

6 vagas, tendo em vista que, através da Lei 877/2019, foram extintas 7 vagas do respectivo 

cargo, bem como o cargo será extinto quando vagarem as vagas remanescentes. Por fim, senhor 

presidente, esta procuradoria jurídica concluiu que o Projeto de Lei 015/2019 não atende à 

legislação municipal, ou seja, as leis 406/2007 e 407/2007, além do que fere os princípios da 

isonomia, atualmente regulado pelo princípio geral da igualdade, que é o artigo 5º da 

Constituição Federal, legalidade e moralidade, e ainda encontra-se eivado de erros, não reunindo 

o mesmo condições para validamente prosperar. Passando agora a tecer algumas considerações 

sobre a tramitação da matéria, observamos que no dia 15/04/2019 o projeto de lei nº 015/2019 foi 

encaminhado à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, cujo parecer foi 

exarado no dia 23/04/2019, portanto, senhor presidente, dentro do prazo estabelecido no 

regimento interno. O nosso regimento interno diz o seguinte: É de dez dias o prazo para qualquer 
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comissão permanente se manifestar. No dia 25/04/2019, o projeto de lei nº 015/2019 foi 

encaminhado à Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência, a segunda a se 

manifestar na câmara, cujo parecer foi exarado no dia 02 /05/2019, também dentro dos prazos 

regimentais. No dia 02/05/2019, o projeto de lei nº 015/2019 foi encaminhado à Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento, a última comissão a se manifestar na câmara, cujo 

parecer foi exarado no dia 08/05/2019. No dia 13/05/2019 o Projeto de Lei nº 015/2019 e 

pareceres foram remetidos à Mesa Diretora, para serem incluídos na ordem do dia. O nosso 

regimento interno diz o seguinte: A última comissão a se manifestar, no caso a comissão 

permanente de finanças e orçamento, o presidente da comissão, após se manifestar com seu 

parecer, ele deve remeter a matéria à Mesa Diretora, que, recebendo a matéria, deve decidir 

quando irá incluir a matéria na ordem do dia. Portanto, senhor presidente, eu queria deixar claro 

que a matéria tramitou nesta Casa dentro dos prazos regimentais, conforme determina o nosso 

regimento interno. O quarto e último ponto a ser abordado, senhor presidente, é a título de 

orientação, porque os senhores vereadores observaram que a matéria teve um parecer jurídico 

pela rejeição, e as três comissões permanentes competentes, que se manifestam sobre a 

matéria, elas seguiram o parecer da procuradoria jurídica. Contudo, senhor presidente, o fato dos 

pareceres serem contrários à matéria, faz com que os senhores vereadores possam lembrar de 

alguns dispositivos que fazem parte de nosso regimento interno. Se nós pegarmos o nosso 

regimento iremos observar o seguinte: Sempre que o parecer da Comissão for pela rejeição do 

projeto, deverá o Plenário deliberar primeiro sobre o parecer, antes de entrar' na consideração do 

projeto. É uma questão de coerência, senhor presidente, senhores vereadores. O parecer do 

jurídico é um norte para o plenário, é meramente opinativo. Foi feito um estudo da matéria, e a 

minha manifestação é técnica. O plenário é soberano para decidir. Eu agradeço pela 

oportunidade, e quero, de antemão, agradecer aos meus colegas servidores, que me ajudaram 

nessa empreitada, e dizer aos senhores vereadores, que foi feito um estudo da melhor forma 

possível. Boa noite! Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 

regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 

Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, colegas de trabalho nessa 

Casa de Leis, senhores secretários que se fazem presentes, ex-vereadores, senhores e 

senhoras, minha boa noite a todos! Primeiramente, Dr Claudio, eu queria parabenizar você e sua 

equipe aqui dessa Casa de Leis, e o que eu digo doutor, o senhor está a vinte e três anos aqui 

nessa Casa de Leis, eu tenho certeza que muitos de vocês como eu, já procuraram ele por algum 

motivo, ou algum serviço da área dele. A sua fonte de renda, Dr. Claudio, ela vem da sua 

profissão, se o senhor fizer algo que é contra os princípios constitucionais da lei, provavelmente, 

o senhor vai sofrer uma sanção e pode perder a sua OAB. Porque eu estou dizendo isso, 

pessoal?  Esse projeto de lei, ele foi um pouco polêmico, e eu gostaria que o sindicato estivesse 

aqui também. Então, se o senhor fizer algo que é contra os princípios constitucionais, 

provavelmente, o senhor vai sofrer uma sanção. Eu estou dizendo isso pessoal, porque esse 

projeto de lei foi um pouco polêmico. Tentaram fazer aqui um projeto de lei para colocar os 

servidores contra os vereadores. Esta lei, vocês lá na frente, quando ela sofrer uma ADIN, vocês 

podem ter que devolver dinheiro que vocês ganharam, porque vocês viram aqui que está cheio 

de inconstitucionalidade, uma continuidade grande de cargos grandes que não existe na lei 



� 

 

 

 
 

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)  3 729 1117   

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

municipal, e a gente vai ter um concurso público aí. Quais são as vagas que vão para o concurso 

público? Então, fica essa incógnita na cabeça de vocês. Se os vereadores não aprovarem, os 

garis e as outras classes vão deixar de ganhar o aumento, mas eu não posso cometer esse erro, 

votar para outro erro! Vocês viram que a lei não está correta!  Como que eu vou votar na lei 

errada? Porque no dia que eu assumi esse mandato aqui, eu fiz um juramento aqui, aliás, todos 

nos fizemos, de cumprir o que está na lei federal, estadual, municipal e nossa lei orgânica, como 

que eu vou votar uma coisa errada? Quantas vezes a gente pediu que retirasse esse projeto, 

para fazermos da forma correta. Então, pessoal, eu falo por mim, eu falo bem do fundo do meu 

coração, eu quero o bem de vocês, e é por causa disso, senhor presidente, eu me recuso votar 

esse projeto de lei. Eu não voto! Eu não voto! O vereador Gilmar não vota nada a respeito desse 

projeto de lei. Boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos!  Boa 

noite presidente, boa noite vereadores, funcionários públicos, lideranças comunitárias, vice-

presidente da APAE e secretários. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o que ocorreu 

ontem no CRAS, foi sobre a crise hídrica do município, eu acho que é um sinal de 

amadurecimento da sociedade, e das lideranças comunitárias. Eu acho que isso sinaliza um 

grande amadurecimento da sociedade, e nesse sentido eu queria parabenizar o secretário 

presente sobre o projeto de lei 025/2019, sobre treinamento nas escolas. Às vezes, recebo 

crianças que chegam com problema de saúde, que acontece no ambiente escolar, com 

tratamento realizado de forma correta, possibilita um melhor diagnóstico sobre aquela criança. 

Então, eu parabenizo o secretário Marcos, pela iniciativa. Sobre o  projeto tão polêmico, projeto 

de lei número 15, de 2019, que altera algumas classes, isso no meu ponto de vista eu acho que 

não é melhor saída para todos, não seria melhor saída a gente aprovar dessa forma, mas, 

estivemos em uma reunião, que teve lá no CRAS, e lá foi acordado que o ano que vem, essas 

classes que são prejudicadas, serão contempladas. Então, no ano que vem, vai ter uma 

cobrança sobre isso. A respeito do parecer da Casa, o entendimento jurídico, às vezes, é muito 

variável, o procurador da Casa tem opinião dele, agora vocês podem assistir algum julgamento 

do Supremo Tribunal Federal, todos eles votam de uma forma diferente sobre determinada 

matéria. Antes de vir aqui, eu não ouvi só o parecer da Casa, eu procurei outros pareceres, 

inclusive, o cacau também procurou outras informações, aonde disseram que não haveria 

problema nenhum. Ninguém é dono da verdade, a verdade é variável. Mais, enquanto 

funcionário, e enquanto  Vereador,  eu não admito que um funcionários ganhe  novecentos reais, 

e que façam hora extra, e que não recebe pelas horas extras, que não tem ajuste salarial. Aqui 

na prefeitura, eles nunca recebem reajuste, porque vocês recebem menos que o mínimo. Então, 

isso aqui vai resolver a situação de vocês, quando vocês tiveram reajuste novamente, vocês vão 

sentir o reajuste.  Então, isso mostra também, que a procuradoria da casa também se equivoca. 

Eu oriento os vereadores para que os pareceres sejam rejeitados e a matéria seja aprovada. Boa 

noite! Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Uma boa noite a todos! Queria cumprimentar aqui o 

presidente dessa Casa, secretários, ex-presidente da APAE, ex-vereador e também 

cumprimentar a todos os presentes. Eu quero iniciar, aproveitando a presença do secretário de 

Meio Ambiente, André Barcelos, pelo “Junho Verde”, participei de algumas coisas, e foi muito 

bonito os trabalhos que foram feitos com os alunos, de todas as esferas das escolas, desde a 

creche, até a oitava série. Então, quero parabenizar, pelo trabalho que foi feito, secretário, eu vi 
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ontem você passando ali, fico feliz também, você como secretário de Meio Ambiente esteve em 

uma participação no segundo Fórum Brasileiro de Gestão Ambiental, e conquistou uma cadeira 

na Diretoria Nacional da Anamma, que é uma entidade composta por 24 municípios, que 

representa os 5.570 municípios do Espírito Santo, na área ambiental. Eu acredito que São Roque 

do Canaã, pelo nome dos municípios que eu vi, ele é o menor, e ainda conseguiu essa cadeira. 

Que você possa nos representar o município, e também o Espírito Santo. Então, parabéns! É 

uma conquista pelo trabalho que você faz, e que, muitas vezes, não é reconhecido, e nem 

valorizada, porque é a primeira vez que o município de São Roque do Canaã recebeu o prêmio 

destaque. Então, isso é um trabalho reconhecido a nível Nacional, então parabéns ao secretário 

por estar dentro de 120 municípios representados nosso município. Parabéns a você, André, e 

que você continue fazendo esse trabalho bonito no nosso município. Sobre a questão que 

estamos mais discutindo, mais refletido dentro dessa Casa de Leis, provocando até uma 

audiência pública lá no CRAS, como o colega Gabriel já passou, até mesmo já falou quem 

participou, eu também quero dizer que essa não é a melhor maneira não, mas eu vejo hoje, 

como uma maneira de estar acertando. Respeito o que o Dr Claudio falou, falou muito bem, mas 

é o entendimento dele, um entendimento jurídico. Nós vamos com o entendimento jurídico do 

Executivo, o jurídico do Executivo fala que o projeto está correto. Nós não estamos aqui para 

agradar ou desagradar ninguém, estamos aqui pra fazer justiça, porque eu já tive oportunidade 

de ser prefeito em 2004, e desde lá de 2007/2008 já teve essa questão. Aquela audiência lá no 

CRAS, quando nós tivemos, aonde foi discutido que nenhum momento nós vamos ter um prefeito 

aqui que vai ter condições de acertar a perca de salário. Então, não vamos culpar alguém, não 

tem condições. Então, o que a administração está fazendo, as classes estão sendo mexidas, 

mas não estão prejudicando ninguém, mas também não está beneficiando. Eu fiz um cálculo aqui 

com hora extra, com insalubridade, que eles vão receber correto, e com essa diferença de alguns 

de oito e alguns de trinta reais, nós vamos ter um impacto de oito mil e novecentos reais, quer 

dizer, não é nada de aumento, é um ajuste que está fazendo. Nós não estamos falando de uma 

ou duas pessoas, nós estamos falando de cento e vinte e três funcionários. E aí, Dr Claudio, eu 

até assinei pela comissão de educação o parecer, no qual eu faço parte, porque ouve muita 

insistência, estávamos com esse desde fevereiro, com esse projeto na Casa. Aí, o que 

aconteceu, quando você coloca aqui pelos anexos, esses anexos nós já votamos eles sobre 

criação e distinção de cargo em março, porque ele desceu e depois nós já tínhamos votado esse 

projeto, só que se nós aprovarmos esse projeto, ele vai voltar e pegar os anexos que nós 

aprovamos em março, ele não vai ficar com esses anexos que estão agora, porque os anexos 

tem número e nós já votamos. Então, nós vamos fazer uma coisa que para o concurso, nós já 

fizemos a extinção e criação de cargos. Então, eu não vejo problema nisso! Eu consultei o 

jurídico, é apenas um parecer jurídico! É um entendimento! Então, não é justo nós deixarmos 

aqui, igual o colega vereador Gabriel falou, se der problema a administração que vai resolver. 

Porque eu não acredito que nenhum funcionário vai entrar com um pedido na justiça pra tentar 

prejudicar alguns desses funcionários. Então, o meu voto hoje, nesse projeto, não é pra agradar 

prefeito, eu voto por vocês, os cento e vinte e três funcionários que doam seu sangue, que lutam. 

Então, a minha proposta hoje, e também peço aos colegas vereadores, nós não vamos estar 

fazendo nada de errado, com certeza, respeitando o parecer do nosso jurídico, mas o meu voto é 
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contra os pareceres e a favor do projeto, beneficiando a todos os funcionários. Uma boa noite a 

todos! Prosseguindo, a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade 

dos trabalhos legislativos sem o intervalo regimental, sendo acatado pelos nobres edis, e, 

incontinenti, solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores, 

confirmando a presença da maioria, com ausência apenas da vereadora Olga Maria Dala Barba 

Simonelli. Posteriormente, a presidência submeteu o Parecer da Comissão Permanente de 

Legislação, Justiça e Redação, contrário à aprovação do Projeto de Lei nº 015/2019, à discussão 

e posterior votação, sendo rejeitado, com votos contrários dos vereadores Gabriel Força 

Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio, Renato Angelo Gastaldi, Claudecir Strelow e Fabiano Margon. 

Os vereadores Gilmar Meireles e Leonardo Casotti Peroni se abstiveram de votar. Em seguida, a 

presidência submeteu o Parecer da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência, 

contrário à aprovação do Projeto de Lei nº 015/2019, à discussão e posterior votação, sendo 

rejeitado, com votos contrários dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio, 

Renato Angelo Gastaldi, Claudecir Strelow e Fabiano Margon. Os vereadores Gilmar Meireles e 

Leonardo Casotti Peroni se abstiveram de votar. Por fim, a presidência submeteu o Parecer da 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, contrário à aprovação do Projeto de Lei nº 

015/2019, à discussão e posterior votação, sendo rejeitado, com votos contrários dos vereadores 

Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio, Renato Angelo Gastaldi, Claudecir Strelow e 

Fabiano Margon. Os vereadores Gilmar Meireles e Leonardo Casotti Peroni se abstiveram de 

votar. Em seguida, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº 015/2019 à discussão e posterior 

votação, sendo aprovado, com votos favoráveis dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Miguel 

Djalma Salvalaio, Renato Angelo Gastaldi, Claudecir Strelow e Fabiano Margon. Os vereadores 

Gilmar Meireles e Leonardo Casotti Peroni se abstiveram de votar. Antes de encerrar, a 

presidência procedeu a leitura de um convite da prefeitura municipal de São Roque do Canaã, 

para a Primeira Tratorada Cultural do Município de São Roque do Canaã, que acontecerá no dia 

seis de julho de dois mil e dezenove, às quinze horas, com saída da Escola David Roldi, e 

chegada em frente a Igreja Matriz, no centro de São Roque do Canaã. Nada mais havendo a 

tratar, a presidência agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão Ordinária. 

Para constar, eu, Claudecir Strelow, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e 

assino a presente ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes 

vereadores: Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano Margon, Gilmar Meireles, Claudecir Strelow, 

Geraldo Singer, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi e Gabriel Força Silvestre. 
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