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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA  20 

DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos vinte dias do mês de agosto 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 Sétima Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta 
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o 
vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em 
seguida, aberta a sessão sob a proteção de Deus. Prosseguindo, a presidência solicitou 
ao secretário, Sr. Fabiano Margon, a proceder à chamada dos senhores vereadores, 
verificando-se a presença da totalidade. Havendo quorum, a presidência declarou abertos 
os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da sessão 
ordinária do dia treze de agosto de dois mil e dezenove, que foi aprovada por 
unanimidade pelos senhores vereadores. A presidência convidou o nobre secretário a 
proceder à leitura do Expediente. Requerimento nº 041/2019, de autoria do Vereador 
Gilmar Meireles e outros, requerendo ao Presidente desta Casa, depois de ouvido o 
plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque 
do Canaã, Sr. Rubens Casotti, por intermédio do secretário municipal de Saúde, a 
seguinte solicitação: Da possibilidade de aquisição de tablets para uso nas atividades 
diárias dos Agentes Comunitários de Saúde; Requerimento nº 042/2019, de autoria do 
Vereador Geraldo Singer e outros, requerendo ao Presidente desta Casa, depois de 
ouvido o plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Roque 
do Canaã, Sr. Rubens Casotti, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, para que informe acerca da seguinte solicitação: A ampliação da rede 
de energia com instalação de iluminação pública no trecho que tem início na Cerâmica 
Mundial (Bairro São Roquinho), projetando-se até o Bairro Sítio Recreio, neste município; 
e Requerimento nº 043/2019, de autoria do Vereador Claudecir Strelow e outros, 
requerendo ao Presidente desta Casa, após deliberação do plenário, seja encaminhado 
ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens Casotti, por 
intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para que informe 
acerca das seguintes solicitações: Da possibilidade de reforma e manutenção em geral 
das Quadras Poliesportivas das comunidades da Vila Verde, São Bento, São Jacinto, 
Santa Luzia, Saúde, Santa Júlia (Luiz Mônico), Ginásio de Esportes “José Regattieri”, do 
Distrito Sede, e dos Campos de Futebol Society de São Dalmácio e São Jacinto. Em 
seguida, a presidência submeteu, de forma alternada, os requerimentos de nºs 041/2019, 
042/2019 e 043/2019 à discussão e posterior votação, que foram aprovados por 
unanimidade. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 
regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores Vereadores. Vereador 
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Gabriel Força Silvestre: Boa noite, sr. presidente, senhores vereadores, funcionários da 
Casa e população presente. O que me traz aqui hoje, sr. presidente, é um 
questionamento que ocorreu esse final de semana. Alguns funcionários públicos efetivos 
me procuraram, e me questionaram sobre valores de horas extras que não são pagas a 
eles. O que eles mais me indagaram é que alguns funcionários recebem essas horas 
extras. Então, eles gostariam de saber porque que alguns ganham e outros não. Tendo 
em vista isso, sr. presidente, eu fiz um requerimento e peço a todos os vereadores que 
quando estiver pronto o requerimento também assinem, e venham somar junto aos 
funcionários essa reivindicação. Eu acho também que a administração pública não pode 
só favorecer a alguns funcionários, e outros não. Então, fica aqui o meu pedido, e uma 
boa noite a todos! Vereador Gilmar Meireles: Sr. presidente, Mesa Diretora, colegas 
vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, senhoras e senhores que se fazem aqui 
presente, o meu boa noite a todos! Então, vereador Gabriel, eu também fui indagado esse 
final de semana com a mesma pergunta, e com a mesma situação. Todos os funcionários 
são iguais. Se der para alguns, todos têm esse direito, se tem alguém que esta ganhando 
horas extras. Por que os motoristas que, às vezes, saem do nosso município, que 
chegam aqui dez horas da noite, esses deveriam ganhar horas extras, mas eles trocam 
em dias. Se isso está acontecendo, porque esses funcionários não pegam dias iguais a 
eles fazem. Então, eu vou assinar sim esse requerimento. Espero que os nobres colegas 
também vão assinar, para nós averiguarmos se isso esta mesmo ocorrendo, e se estiver 
ocorrendo, alguém tem que nos dar uma justificativa, ou porque só uma determinada 
classe, e os demais que até hoje não recebem hora extras. Meu boa noite a todos! 
Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: Boa noite, sr. Presidente! Igual o vereador 
Gabriel e o vereador Gilmar falou, eu também fui procurada sobre esse assunto, que 
muitos estão recebendo hora extra e outros não. Será porque essa diferença?  Eu 
também acho muito injusto esses motoristas, que vão a Vitória, que recebem um salário, 
não tem horas extras que saem três da manhã, sem horário para chegar. Acho que, pelo 
menos, uma diária, porque, muitas vezes, eles têm que ficar mendigando para pegar uma 
nota, se não não recebem. Vereador Gabriel Força Silvestre: Uma outra situação, é a 
questão da insalubridade desses motoristas. Muitas vezes, eles vão a Vitória levar 
pacientes portando doenças, que podem até ser contagiosas. Então, eles têm o direito 
também de receber insalubridade. E eu até sugiro a casa que amplie esse requerimento, 
também cobrando essas outras situações. Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli: 
Eu também concordo, e é tempo que eu venho falando sobre esse assunto, que é difícil 
para quem vai com esse salário, eu mesmo não iria! Esses motoristas têm a 
responsabilidade muito grande. Outra coisa, é o assunto do Itamar. Ele não está fazendo 
as coisas corretas como deveria fazer. Mais também eu não discordo dele, porque o 
homem está ganhando um salário, ele vai fazer o que lá em vitória? Passar hospital em 
hospital. Só que tem paciente que está ficando sem medicamento, e eu estou indo pegar, 
mas nós tínhamos que ver esse lado dele também. Ele não está indo porque o salário 
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está muito baixo. Então, eu peço a todos que a gente analise direito. Obrigado, e boa 
noite!. Vereador Claudecir Strelow: Boa noite a todos! Vocês podem contar comigo 
nessa batalha. Eu estou achando um absurdo essa atitude da administração. Esses 
salários muito altos, com a crise que estamos. Eu acho que o prefeito tem que dar uma 
explicação. Como que é cobrado essas horas extras? Tem quatro paredes lá em cima, vai 
saber se está trabalhando ou não. Então, nós temos que tomar atitude mesmo, e eu 
tenho certeza que os nove vereadores vão estar todos juntos nessa batalha. Obrigado!  
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: Geraldo 
Singer, Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba Simonelli, 
Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Fabiano Margon e 
Renato Angelo Gastaldi.  

 
 
 

Geraldo Singer 
Presidente 
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