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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 17 DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 
PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 
Aos dezessete dias do mês de setembro 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 Trigésima Primeira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta 

Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência convidou o 
Vereador Fabiano Margon 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 a proceder à chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da 
maioria e ausência da Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli. Havendo quórum, a 

presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à 
discussão a ata da sessão ordinária do dia dez de setembro de dois mil e dezenove, que 
foi aprovada por unanimidade. A presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a 
leitura do Expediente, a saber: Projeto de Lei nº 035/2019, de autoria do Poder Executivo, 
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no 

Município de São Roque do Canaã e dá outras providências; Requerimento nº 047/2019, 
de autoria do Vereador Geraldo Singer e outros, requerendo ao Ilustríssimo Senhor Diretor 
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo para que informe, 
e, incontinenti, sejam adotadas medidas cabíveis acerca da seguinte solicitação: Que seja 
fixada a Placa Vertical indicativa do limite entre os Municípios de São Roque do Canaã e 

Santa Teresa, em seu local correto, qual seja, na Rodovia ES 080, entre as propriedades 
dos senhores Doca de Francisco (São João de Petrópolis - Santa Teresa) e Eurides 
Angelo Torezani (São Bento – São Roque do Canãa); Requerimento nº 048/2019, de 
autoria do Vereador Geraldo Singer e outros, requerendo ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã para que informe, e, incontinenti, sejam 

adotadas medidas cabíveis acerca da seguinte solicitação: Que seja fixada a Placa Vertical 
indicativa do limite entre os Municípios de São Roque do Canaã e Santa Teresa, em seu 
local correto, qual seja, na Rodovia ES 080, entre as propriedades dos senhores Doca de 
Francisco (São João de Petrópolis - Santa Teresa) e Eurides Angelo Torezani (São Bento 
– São Roque do Canãa); Requerimento nº 049/2019, de autoria do Vereador Geraldo 

Singer e outros, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do 
Canaã para que informe, e, incontinenti, adote, com a máxima urgência, as medidas 
cabíveis e necessárias acerca das seguintes solicitações: 1. Que seja construído um muro 
de arrimo na ladeira da Rua Miguel Ângelo Piontkovesky com a Rua Antonio Gil Veloso; 2. 
A pavimentação asfáltica da Rua Miguel Ângelo Piontkovesky, até a Praça Bela Vista, no 
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Bairro Nossa Senhora das Graças; 3. A construção de galerias de águas pluviais em toda a 
extensão da Rua Miguel Ângelo Piontkovesky; e Requerimento nº 050/2019, subscrito 
pelos senhores vereadores Claudecir Strelow, Gilmar Meireles, Miguel Djalma Salvalaio, 
Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Leonardo Casotti Peroni e Renato Angelo 

Gastaldi, requerendo ao presidente desta Casa, após deliberação do plenário, a inclusão 
em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 035/2019, de autoria do Poder 
Executivo, Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa no Município de São Roque do Canaã e dá outras providências. Em seguida, 
a presidência submeteu, de forma alternada, os requerimentos de nºs 047/2019, 048/2019, 

049/2019 e 050/2019 à discussão e posterior votação, sendo todos aprovados pelos nobres 
edis. Havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a 
presidência passou a palavra ao orador inscrito, Sr. Aliamar Comério – Assunto: 
Adequação de estradas vicinais e construção de caixas secas. Sr. Aliamar Comério: 
Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentos aos demais vereadores, à plateia 

presente, os secretários presentes, em especial, ao secretário de Meio Ambiente, André 
Barcelos. Eu parabenizo você hoje, por ter dado uma entrevista à Rádio CBN, com 
dezesseis minutos de entrevista, onde eu achei bastante importante as suas propostas. 
Senhor presidente, em junho de dois mil e onze, essa Casa me deu o título e honra de ser 
cidadão São-Roquense. E, como cidadão, eu tinha uma responsabilidade técnica no 

município, como engenheiro do Incaper. A partir que eu recebi o título de cidadão, eu 
passei a ter responsabilidade social com a sociedade no município, e é essa razão que me 
traz aqui hoje. Diante da situação de emergência decretada aqui no município, isso foi o 
que me trouxe aqui. Por isso, vim aqui trazer algumas sugestões e propostas. A caixa seca 
não é só um buraco, ela é um reservatório calculado para coletar uma chuva, digamos uma 

chuva de cem milímetros, que seria uma chuva de cem litros de água por metro quadrado. 
As vantagens da caixa seca: Na vida tudo tem vantagem e desvantagem. As vantagens 
são que elas reduzem o volume das enchentes dos córregos e rios. A caixa seca ela faz 
aumentar o volume de água das nascentes na época da seca, porque a água que penetra 
lá no auto do morro, ela gasta de quatro a oito meses por gravidade, para aparecer nas 

nascentes, aumentando o volume de água na época da seca, reduz o assoreamento dos 
rios, e vale lembrar que setenta por cento dos assoreamentos são por causas das 
estradas. E também as caixas secas deixam as estradas em bom estado de conservação. 
Desvantagens de caixa seca: É um buraco, e como buraco, é uma agressão ao solo, pode 
ter riscos se não for bem calculado. Vou dar um exemplo de barragens. Uma barragem 

como essa na saída de São Roque, aquela ali da Agrovila, que foi feita pelo Estado. O 
custo aproximado dela está em torno de um milhão e quinhentos mil reais. Não conheço os 
aditivos, se teve ou não. Considerando esse dinheiro naquela barragem, ela armazena 
sessenta mil metros cúbicos, com esses um milhão e quinhentos. Eu consigo implantar 
duzentos e cinquenta quilômetros de estrada com caixas secas, e me dá um 

http://www.camarasrc.es.gov.br/


  

 

 

 
 

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  

armazenamento de um milhão e duzentos e cinquenta mil metros cúbicos, que 
corresponde a armazenamento de vinte barragens daquela. Com o mesmo dinheiro que foi 
gasto naquela eu consigo armazenar o equivalente a vinte barragens daquela. Não estou 
falando que a obra lá foi errada, eu estou querendo dizer que a seca de São Roque tem 

solução, se a gente fizer caixas secas em todas as estradas do município. A gente 
consegue provar para o mundo que a seca tem solução, basta nos guardarmos água, 
quando tem água. Agora, se o senhor permitir, presidente, após o término da sessão, 
gostaria de passar um DVD aqui, de três minutos, e alguns slides que não passam de cinco 
minutos. E agradeço a presença daqueles que ficarem. Meu boa noite a todos, e muito 

obrigado! Prosseguindo os trabalhos desta Casa, a presidência passou a palavra ao 
segundo orador inscrito, Sr. Adeuzir B. Ferreira – Assunto: Estacionamento de carros de 
forma irregular em cima das calçadas, sendo verificada a ausência do orador. Passou-se, 
então, a palavra ao terceiro orador inscrito, Sr. Carlos Alfredo Miliorelli – assunto: Concurso 
Público. Sr. Carlos Alfredo Miliorelli: Primeiramente, boa noite a todos! Sr. presidente, 

Mesa, vereadores, público presente. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. 
E, domingo passado, dia quinze de setembro fora realizada a primeira etapa do concurso 
público de São Roque do Canaã, tendo em vista que este não obteve nenhuma vaga para a 
secretaria de Saúde, salve para médicos especialistas. Contudo, sabemos que há tempos 
os funcionários do âmbito da saúde estão sendo sufocados com excesso de serviço, e, 

pior, executando serviços que estão fora de suas atribuições. História antiga que os 
funcionários vêm tentando resolver frente às administrações, principalmente, a principal 
delas é o socorro em via que queria frisar que, toda a responsabilidade desse tipo de 
serviço é do órgão público, e não dos funcionários que estão lotados no pronto 
atendimento, correto? Os funcionários que executam esse tipo de serviço o fazem para não 

deixar a população à mercê do descaso da administração. Queria ressaltar também, mais 
uma vez, que é altamente ilegal esse tipo de serviço prestado por esses profissionais, e 
que todos os órgãos como a atual administração, ministério público, Coren e esta Casa 
Legislativa tem ciência dessa ilegalidade. Então, para não me alongar novamente nesse 
assunto, venho aqui indagar-lhes. Contudo, que vem acontecendo, principalmente na área 

da saúde, como foi citado acima, os senhores têm ciência que deixaram de exercer o 
concurso público acerto para essa área, mediante atual concurso, deixando também a 
população à mercê?  Acerto esse que deveria vir através do concurso público. E para 
preencher as vagas deliberadas na área da saúde, como vagas destinadas a profissionais 
qualificados e que poderiam exercer esse tipo de procedimento, mediante vagas 

regulamentadas no respectivo concurso, e o pior, além de a prefeitura não estar 
disponibilizando essas vagas, para esses funcionários exercerem esse tipo de serviço lá 
no pronto atendimento, eles estão querendo terceirizar o tipo de serviço, que é no caso 
inferior ao que a gente presta. Por quê? Porque os servidores que estão hoje lotados lá no 
pronto atendimento, eles, por piedade da população, vamos dizer assim, executam esse 
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serviço, e sem pedir nada em troca por isso. E quando chega a hora de consertar, que tá aí 
o concurso público, que a gente ganha com isso? – Nada! Entendeu? É por isso que venho 
aqui reprisar que estão terceirizando esse concurso para contratação de pessoas por uma 
terceirizada, e que vão exercer menos que a ofertada pela administração. Já para fechar a 

tampa do caixão mesmo, massificando os funcionários que lá estão na unidade, e aqueles 
que citei acima, que fazem  favores para a administração e para a população, deixando os 
mesmos sem o direito a exercer um dos seus principais direitos, o plano de cargos e 
carreiras com crescimento através de concurso público. Essa situação é legal? Deixo essa 
pergunta querendo algum tipo de resposta saindo dessa Casa ou da Administração. E digo 

que há ilegalidade, espero resposta de vocês, nossos representantes legais junto à 
Administração. Mas de uma coisa tenho certeza, a imoralidade deste concurso. Essa eu 
tenho plena convicção que há para os funcionários públicos desse município. Com tudo 
dito do princípio, os funcionários sempre procuraram os órgãos cabíveis para a resolução 
dessa irregularidade, inclusive tentando fazer vários tipos de acordos com a Administração 

para que essa irregularidade findasse. Mas, senhores, sabem qual foi sempre o principal 
impasse para com a administração? A falta de dinheiro para a execução de concursos e 
gratificações, e isso sim, diga–se de passagem, privando os funcionários públicos de mais 
um direito que está no estatuto, o acesso à obtenção de cursos ofertados pela entidade, 
que seria dever da mesma. Salvo me engano, vem verba para que sejam ofertados esses 

cursos. Mas, voltando à questão, esse fora sempre o impasse imposto pela Administração, 
se eu tiver equivocado, vocês podem até me corrigir aqui, né! Correto, Gabriel? Que, diga-
se de passagem, Vereador dessa Casa que exerce como um dos funcionários que presta 
esse tipo de serviço ilegal, e que eu queria que você tivesse mais representatividade para 
com nossa categoria, não só nessa Casa, mas perante até mesmo o secretário estadual, 

deputados, governadores, e cobrando arduamente dos órgãos responsáveis, já que os 
senhores têm esse acesso facilitado para com os mesmos. Cito sua pessoa, vereador, pelo 
fato de estar vivenciando esse problema conosco, correto? Vendo as dificuldades 
encontradas pelos funcionários que executam essas funções, tendo que matar um leão por 
dia, mas abro preceito para auxílio de qualquer um dos senhores que estão aqui presentes, 

correto? Agora, voltando à falta de dinheiro, sem impasse para resolver a vida do povo 
principalmente, fora aprovado pelos senhores, o plano de carreira, e nele as vagas para os 
cargos deste concurso vigente, que contém uma vaga de procurador municipal, essa 
bastante debatida, né? Será que os senhores e que essa Administração sabem o que isso 
significa, em sentido financeiro para com o município? Pois bem, vou ler aqui uma parte 

técnica aqui para vocês: “O Supremo Tribunal Federal decidiu em uma sessão plenária, 
realizada nessa quinta-feira, vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, que o teto 
salarial de procuradores municipais, deve ser o mesmo de procuradores estaduais. Por 
maioria, foi fixada a tese no sentido em que o limite dos vencimentos dos procuradores dos 
municípios é igual ao dos desembargadores, ou seja, de noventa vírgula vinte e cinco por 
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cento do salário de um ministro do STF, que representa o teto do funcionalismo público. A 
discussão central era se procurador deve se submeter ao teto de prefeito, ou ao mesmo 
teto dos procuradores estaduais, que é o desembargador. O entendimento da maioria foi 
que a constituição não diferencia os tipos de procuradores, e a tese fixada foi na íntegra. A 

expressão “procuradores” contida na parte final do inciso XI, artigo 37 da constituição, 
compreende os procuradores municipais, uma vez que estes inserem nas funções 
essenciais da justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento do subsidio mensal em espécie dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal". A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário RE 

663696, que teve seu julgamento iniciado em abril de 2016, mas o ministro Gilmar Mendes 
pediu vista. O ministro relator, Luiz Fux, votou para dar provimento ao recurso entendendo 
que a determinação do inciso XI, do artigo 37, sobre o salário dos advogados públicos é 
genérica. Inclui tanto os municípios quanto os estados. No retorno da vista, Mendes 
acompanhou o relator, e depois o ministro Ricardo Lewandowyski proferiu o seu voto, 

também pelo provimento. Antes, já haviam votado os ministros Edson Fachin, Carmem 
Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Melo, que davam provimento ao recurso, e os ministros 
Teori Zavascki e Rosa Weber, que o desproviam. Após o provimento do recurso, foi fixada 
a tese URE 663696, foi ajuizada pela ação dos procuradores municipais de Belo Horizonte 
contra o órgão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que estabelecia o teto dos 

procuradores de Belo Horizonte ao salário do prefeito. No recurso, a entidade pedia o 
tratamento remuneratório uniforme para a advocacia pública. A entidade se apoia no inciso 
XI, do artigo 37 da Constituição, que diz que a expressão “procuradores”, que é contida em 
tal dispositivo, refere-se a todos os procuradores. O artigo determina que a remuneração e 
os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça são limitados a 90,25 do 

subsidio mensal em espécie dos ministros do STF, sendo este teto aplicável aos membros 
do ministério público, aos procuradores e defensores públicos. Em seu voto, Gilmar 
Mendes disse se tratar de um caso delicado devido as suas repercussões orçamentárias, 
mas entendeu que suas funções da advocacia pública são a mesma, tanto na esfera 
municipal, quanto na estadual. Há que se reconhecer também que quando organizadas em 

carreira, também exercem o mesmo que advogados públicos, realizando as atividades 
congêneres àquelas desempenhadas pelos advogados da União, incluindo os 
procuradores dos Estados e do Distrito Federal, prestando consultoria jurídica e 
representando judicial e extrajudicialmente a municipalidade, disse Mendes. Então, 
senhores, recentemente, tivemos um caso parecido a esse, que, inclusive, veio depois 

dessa definição do STF, em Colatina, que levou o Executivo daquele município a pagar 
vencimentos aos procuradores de vinte e dois mil, aproximadamente, sendo que a 
explicação dos procuradores resume-se em ressaltar que: “O teto salarial dos procuradores 
municipais é o salário do desembargador do Tribunal de Justiça, conforme o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal (STF), proferido em fevereiro deste ano”. E, mesmo o 
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sindicato municipal e todos os munícipes de lá ficarem contra essa situação, amigo, 
tiveram que pagar o salário dos caras, entendeu? Houve sim o reajuste, e aí eu volto a lhes 
perguntar, volto a nossa principal pauta, fora feito algum anexo no estatuto deste concurso 
para tentar estancar essa demanda? Se for feito, terá legalidade, já que a mesma foi 

deferida pelo STF? E o mais importante como está sem recursos para atender a demandas 
primordiais para com a saúde, essas citadas acima, né, a respeito do socorro e tem essa 
vaga que, a princípio, será de quatro mil reais, aproximadamente, né? Mas, como vimos, 
isso pode subir drasticamente se o suposto concursado resolver pedir seus direitos legais, 
né? E quem irá pagar essa conta? Acho que a gente já tem a resposta, né? 

Categoricamente, quem paga essa conta é a população de São Roque do Canaã. Será, 
senhores, que essa imoralidade não cessará? Será que o povo de São Roque vai ter que 
sofrer até quando para que isso cesse? Deixo aqui nossa indignação e peço que os 
senhores que exerçam os poderes a vocês conferidos pelo povo e que os representem, 
façam valer a força dessa Casa, e lutem para que este município possa ser referência. 

Lutem ao lado dos funcionários públicos que carecem, que carregam, desculpa, essa 
máquina nas costas, exercendo funções extras, sem remuneração para auxiliar a 
população, enquanto vemos uma Administração que não oferta nem o mínimo para que 
esses funcionários trabalhem com dignidade. Por fim, agradeço e peço para que os 
senhores tenham piedade do povo de São Roque do Canaã e apurem os fatos. Por favor, 

nos auxiliem nessa luta árdua, passem, por favor, transparência nos nossos 
requerimentos, nos nossos questionamentos, e não deixem de apurar e nos passar essas 
perguntas que eu deixei aqui, sendo que fazendo algumas pesquisas no próprio site de 
transparência do município apuramos vários cargos negativados, e espero que esse acerto 
seja feito com moralidade, tanto pela administração, quanto por esta Casa, que vai 

representar o povo. Sem mais senhores, peço obrigado e estou aberto às perguntas a 
qualquer um. Em seguida, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. 
Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, 
colegas de trabalho desta Casa, oradores inscritos, senhores secretários que se fazem 
presentes, representantes de associações, funcionários dessa municipalidade que aqui 

estão, meu boa noite a todos! Primeiro, eu quero cumprimentar o orador Aliamar Comério, 
que trabalhou muitos anos aqui no Incaper, prestando serviço ao município. Sua 
explanação foi de suma importância. Nós estamos vivendo um problema sério, um 
problema caótico, no que diz respeito à situação hídrica do município. Falta água para, 
principalmente, o consumo humano, e esse trabalho que você mencionou isso é importante 

sim para o nosso município. Um planejamento no que diz respeito também em relação às 
caixas secas. E nós temos que mobilizar o município em si. Hoje, Aliamar, eu vejo que 
uma das questões que temos que colocar em prática é o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, uma vez que ele não está na ativa. Já tem aproximadamente 
uns oito meses que nós fizemos um requerimento solicitando qual o motivo que não está 
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na ativa, e a gente reativar esse conselho para que as políticas da área da agricultura, as 
políticas hídricas do município também sejam eficazes. Quero falar também da importância 
do conselho municipal que vai ser aprovado aqui hoje, do idoso, que é uma solicitação de 
minha autoria, que, mais ou menos, há uns três meses, nós solicitamos que esse conselho 

fosse criado, uma vez que nós temos muitos idosos aqui, e precisamos de política pública 
na área do idoso. Então, nada mais do que justo nós aprovarmos esse conselho para que 
seja desenvolvida política nessa área. Eu tenho convicção que os nove vereadores vão 
estar aprovando esse conselho. E, no que diz respeito, Carlos, agora eu quero 
cumprimentá-lo pela sua fala, dizer que você foi enfático, sua fala tem tudo a ver com as 

necessidades das classes, uma vez que eu gostaria de frisar, a colega aí fez uma 
pergunta, eu acho que tem a ver com isso que eu vou estar dizendo. A gente fica feliz 
quando eu vejo a Casa cheia, e essa Casa aqui não pode ficar só cheia quando tem 
interesse de uma ou duas classes não, pessoal! Vocês tem que vir para participar das 
sessões que aqui se fazem, todos os dias tem algo, e, na maioria das terças-feiras, tem 

leis aqui, que estão tratando do futuro da direção do município. Falo isso porque recente, 
eu até o dia que teve essa votação eu liguei para o presidente do sindicato. Presidente, 
talvez até tivesse algo, porque não esteve presente. Então, foi votada aqui uma lei, uma lei 
onde o nosso procurador deu um parecer com relação à ilegalidade do projeto de lei. 
Porque, pessoal, igual eu falei naquele dia aqui, eu estou aqui e os nove vereadores estão 

aqui, e nós fizemos um juramento no dia em que fomos eleitos, de respeitar a constituição, 
que é a lei máxima, a nossa lei orgânica, que nós temos uma lei orgânica que rege o 
município, e o nosso regimento interno, que é uma cartilha que nós temos aqui que conduz 
os trabalhos dessa Casa. Então, lá foi votada uma lei que ela estava totalmente ilegal, de 
acordo com o parecer do jurídico dessa Casa, porque se eu tenho um advogado, a casa 

tem um advogado, eu tenho que ir pelo parecer do meu advogado, independente se vai 
ferir algo, o fulano ou beltrano. Porque, pessoal, eu não estou aqui para beneficiar um, ou 
dois ou três, eu tenho que pensar aqui no coletivo, no município como um todo, porque a 
nossa vida aqui é passageira do vereador, nós somos passageiros aqui, mas nós temos 
que deixar algo concreto para que não se fira esse município para o resto da vida. Então, o 

que eu peço, senhor presidente do sindicato, peça por essa lei que foi aprovada, acho que 
foi a 887, vê o parecer do jurídico dessa Casa, no que diz respeito à legalidade, lá nós 
temos cargo que já tinha sido extinto e que lá aparecia no anexo. Eu quero cumprimentar 
também o vereador Léo, que esteve comigo, se absteve do voto, não estou dizendo que a 
gente teve aqui para prejudicar alguém não, mas nós queremos a coisa certa, sentamos 

várias vezes, solicitamos retira esse projeto, faz a coisa certa, faz o projeto de acordo que 
vai beneficiar a classe. Geralmente, pessoal, toda vez que chega um projeto aqui ele não 
vem com uma coisinha só não, geralmente ele tem muitas coisas lá dentro para tentar 
modificar nossa cabeça, mas só que eu, se eu votasse a favor, eu estaria indo contra eu 
mesmo, porque eu fico aqui o dia todo folheando, lendo, buscando, quando eu não tenho 
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interpretação legal, eu busco a informação. Eu, de modo especial, eu quero o melhor para 
minha sociedade, eu quero que amanhã, quando eu não estiver mais aqui, quero deixar a 
coisa correta, pois o município não pode parar, o município tem que andar. E o município 
só anda se as coisas estiverem dentro do trilho. Meu boa noite a todos! Vereador 

Claudecir Strelow: Boa noite, presidente, boa noite, vereadores e população de São 
Roque. Queria parabenizar você, Aliamar. Eu estava ouvindo o seu assunto, sobre a 
questão da água. Na época, quando nós fizemos o plano de governo da atual 
Administração que eu apoiei, eu tinha vários planos para área da agricultura, tinha planos 
sobre a água, até na época o secretário era o Genésio. No período que ele ficou, nós 

tínhamos construído trinta e quatro barragens no nosso município. Então, essa 
administração ela destruiu todos nossos planos. Eu sou agricultor, eu sei como é que é 
isso, e nós tínhamos que dar continuidade a esses projetos. Sobre o concurso publico, eu 
nem vou comentar muito. O concurso público eu sempre fui contra ele, essa Administração 
ela está aí em cima só para receber salários, e não tem competência para estar onde está. 

Então, eu nem vou comentar muito, porque toda vez que eu comentei, sempre deu 
problema pra min, e o que depender de mim, tudo que vocês acharem de coisa errada, 
podem contar comigo. Obrigado! Dando continuidade aos trabalhos legislativos, a 
presidência solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores, 
confirmando a presença da maioria, e ausência da Vereadora Olga Maria Dala Barba 

Simonelli. A presidência submeteu à deliberação do plenário, acerca da dispensa dos 
pareceres, em relação ao Projeto de Lei nº 035/2019, o que foi acatado pelos nobres pares, 
e, incontinenti, submeteu à discussão e posterior votação o Projeto de Lei nº 035/2019, que 
foi aprovado por todos os senhores vereadores. 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: 
Geraldo Singer, Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Gabriel Força Silvestre, 
Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi e Fabiano Margon.   
 
 
 

Geraldo Singer 
Presidente 
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