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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINARIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 
REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 
GERALDO SINGER. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, 

realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espirito Santo, a 

Quarta 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 

sobre a proteção de Deus. Em virtude da ausência do primeiro secretário, Fabiano Margon, a 

presidência convidou o segundo secretário, Claudecir Strelow, para secretariar os trabalhos, 

imediatamente o que solicitou-o a proceder a chamada dos senhores vereadores, verificando-se 

a presença da maioria, e ausência do vereador Fabiano Margon. Havendo quórum, a 

presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, e solicitou o secretário para efetuar a 

leitura do expediente. Havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 

regimental, a presidência passou a palavra ao primeiro inscrito, Sr. Diomar Rodrigues Lima - 

Assunto: Rodoviária Municipal e ônibus escolar, verificando a sua ausência. Em seguida, a 

presidência passou a palavra ao segundo inscrito, Sr. Adeuzir Ferreira - Assunto: Melhorias 

no Pronto Atendimento e saber sobre os funcionários do biênio passado da Câmara 

Municipal. Boa noite, presidente! Queria cumprimentar a Mesa, aos vereadores, aos 

secretários, e os vereadores que se passaram aqui. Senhor presidente, eu tive aqui cobrando 

uma vez melhorias para a saúde, onde que ficaram de fazer e não fizeram. A melhoria lá é o 

seguinte: Onde o pessoal fica é um lugar que não tem ventilação, se pudesse colocar um 

ventilador ali, para poder melhorar as condições e também lá onde o pessoal tira ficha à noite, 

lá tem uma mesa e o funcionário atrás da mesa. Eu acho que isso é um descaso com o ser 

humano, poderia ter um lugar melhor para atender a população, vai que uma hora chega 

alguém estressado lá, e o funcionário acaba pagando o pato lá. Isso é um descaso com quem 

está aí trabalhando. E falando da saúde também, eu tive a oportunidade de estar com o Orlei, 

ele está correndo atrás para a população, não faz melhor porque alguma coisa na 

administração impede. A população vai procurar um carro não tem, um remédio não tem, o 

primeiro nome que vai pro pau é o nome do secretário. Muitas vezes, o projeto já foi mandado 

para prefeitura, que nem o vereador Gabriel falou outro dia aqui na tribuna, que dinheiro tem. E 

também, queria falar, Cacau, sobre seu vídeo que você fez, que se todo mundo tivesse a 

coragem de fazer o que você fez o dia que fossem maltratados em algum lugar, então cacau 

fica aí o meu apoio. Nesse instante, a presidência interrompeu a palavra para que o orador não 

saisse do assunto que se inscreveu. Retomando a palavra o orador: Agora eu tenho outra 

pergunta a você, Sr. Presidente. O senhor sendo homem da lei dessa Casa me responde uma 

pergunta, a minha pergunta vai ficar para o senhor agora. O dia que foi feito projeto para esse 

cargo vetado, o senhor barrou para vetar, e hoje o senhor coloca o cargo para trabalhar e 

também, o senhor falou palavras do senhor, que hoje você tem uma câmara de funcionários 

competentes, que primeiro não tinha funcionários competentes nessa casa. Eu peço desculpas 
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pelos funcionários que passaram. E o senhor passou dois anos sentado nessa cadeira para 

depois falar isso? Me responde qual a diferença da câmara de hoje para câmara do passado, 

Qual é a diferença, me responde? Você como representante do povo, que é fiscal do povo, o 

senhor passou na casa dos cidadãos falando que ia representar eles, por sinal, foi muito mal 

representado nesse dois anos. Me desculpa Sr. Vereador. Boa noite a todos! Após, a 

presidência passou a palavra ao terceiro inscrito: Sabrynna Berti Caetano - Assunto: Revisão 

geral anual e atualização do valor do auxilio alimentação dos servidores públicos 

municipais. Boa noite a todos! Eu gostaria de cumprimentar o Presidente, demais Vereadores, 

servidores públicos municipais, e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sou 

Sabrina, Secretária de Administração e Finanças, e hoje eu estou aqui para fazer alguns 

esclarecimentos a respeito do projeto de lei que foi em apreciação e votado na última sessão, a 

pedido do nosso Prefeito Municipal, Rubens Casotti. Primeiramente, eu queria agradecer aos 

vereadores pela aprovação do projeto de lei, que é muito importante aos servidores municipais, 

principalmente, porque ele trata de assuntos da revisão geral e salarial, e também os ajustes do 

ticket alimentação, e também os reajustes dos servidores municipais e também o reajuste de 

algumas categorias que vão impactar o nosso concurso que pretendemos fazer nesse ano de 

2019. Em relação a revisão geral anual, diretamente aos salários, nós esclarecemos que as 

perdas salarias acumuladas aos servidores ao longo dos anos até 2017, se acumulava 

praticamente em 48%, quando essa administração assumiu a gestão, um dos compromissos 

com servidores era tentar minimizar essas perdas salariais acumuladas. Nós sabemos que para 

poder fazer toda essa correção para o servidor tem direito e merece vai se gastar muitos anos. 

E mais uma vez eu gostaria de agradecer aos vereadores por aquela aprovação do projeto de 

lei, dizer que foi muito importante para os servidores, eu sou servidora pública de carreira, e é 

muito importante. A gente sabe que não estaremos eternamente aqui. Se Deus quiser vamos 

nos aposentar, mas o município vai continuar. O concurso público ele existe para isso, para que 

o município não pare. A gente gostaria de agradecer e pedir que vocês tenham um olhar bem 

aperfeiçoado a análise desses projetos de lei que envolva o concurso publico, mas, 

principalmente, que vocês tenham sensibilidade no projeto de lei que vai estar enviando para 

câmara que vai tratar dessas classes a, b e c para que esses servidores não sejam 

injustamente injustiçados. Obrigada! Não havendo mais inscritos, a presidência passou a 

palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel: Boa noite a todos! A Mesa Diretora e 

também à população de São Roque do Canaã. Eu quero, senhor presidente, hoje aqui, eu vim, 

exclusivamente, só para dizer uma coisa. Eu queria diante dos servidores de São Roque, dizer 

que eu votei mais a minha intenção em momento algum era prejudicar os servidores. Eu não 

sabia que a aprovação daquela  emenda, eu não sabia e tenho certeza que alguns vereadores 

também não, que a aprovação daquela emenda, acarretaria a perca salarial de alguns 

funcionários. Então, eu peço a todos os vereadores, eu acho que essa câmara de vereadores 

tem que sentar, e fazer outro projeto de lei que possa resolver esta situação. Também acho que 

devemos discutir e ter a sensibilidade  sobre a situação deles, sei este trabalho deles, sei o que 

eles fazem, e eu acho nada mais justo que valorizar esse trabalhadores. Eu só tenho isso para 

dizer. Uma boa noite a todos! Vereador Gilmar Meirelles: Senhor presidente, Mesa Diretora, 

colegas de trabalho, senhores e senhoras, secretários e todos que se fazem presentes. Meu 
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boa noite a todos! Com relação a emenda, eu fiz a emenda, ela foi aprovada por unanimidade. 

O projeto de lei chegou com essa emenda. Quando um projeto de lei chega aqui na câmara, o 

vereador aprova ou não aprova a emenda. Vereador não pode fazer projeto de lei que aumenta, 

ou diminui salario de ninguém. Tinha um artigo na lei, onde ela feria os princípios da 

constitucionalidade, uma vez que essa lei fosse votada, ela poderia sofre uma ADIN. Se alguém 

entrasse com uma ação de inconstitucionalidade ia derrubar a lei. A lei que é votada sobre o 

salario de vocês, e também sobre o ticket, todas as classes que ali estão poderiam não ter 

validade. Porque eu estou dizendo isso? Porque ouvi dizendo que o vereador Gilmar fez uma 

emenda na lei que diminuiu os salários das pessoas. Pelo contrário, não existe isso. Vereador 

não pode fazer lei que vai diminuir salários de ninguém, nem aumentar. Simplesmente, eu fiz 

para não reprovar o projeto. Está na constituição, artigo 67. A matéria constante no projeto de 

lei, rejeitada somente poderá voltar em uma outra legislatura se essa lei fosse aprovada por nós 

aqui, em cima daqueles princípios. Ela não poderia voltar, só se tivesse uma maioria dos 

vereadores que solicitasse ela, aí o que ia ocorrer com o ticket e o aumento de algumas 

classes. Eu reconheço, eu falei para o nosso procurador. Eu quero agradecer o Claudio, que 

são 20 anos advogando aqui dentro. Vocês acham que uma pessoa dessas ia deixar o 

vereador fazer algo que ia infringir os princípios constitucionais. Eu estou aqui hoje nessa Casa, 

pessoal, mas eu abri mão de muitas coisas, da minha família, para estar aqui defendendo o 

povo de São Roque do Canaã. Estou aqui todos os dias, pegando, folheando, para não deixar 

que ninguém seja prejudicado. Eu sei que tem classe que ganha menos que um salario mínimo, 

e eu não quero prejudicar ninguém, a vida de ninguém. Não posso pensar no específico, mas 

sim, no município todo. Eu tenho que pensar nos funcionários da prefeitura como um todo, 

porque eu sair, depois que eu terminar o meu mandato. Eu posso sair e nem me reeleger, mas 

vou sair de cabeça erguida porque eu fiz o meu dever de casa. Domingo eu fui a missa um 

pouco triste porque algumas pessoas falaram que a emenda do Gilmar. Sozinho vereador não 

vota nada aqui dentro. A emenda, para ser aprovada, tem que ter a maioria, e ela foi 

sancionada pelo nosso prefeito, juntamente com o jurídico dele e viram que tinha legalidade. As 

pessoas que ficam me caluniando, vocês acham que é fácil? Eu vou sair daqui de cabeça 

erguida. Eu fiz o meu dever de casa. Eu não estou aqui brincando com ninguém, ninguém foi 

forçado a votar nada de emenda aqui, todo mundo tem o momento  de sentar e analisar. Tudo 

que vem aqui, eu analiso e peço ao meu procurador que está aqui há 20 anos. Eu tenho certeza 

que ele não ia deixar eu fazer nada de mal com a população. Que eu nunca vou fazer isso 

porque eu cheguei aqui honestamente e vou sair daqui de cabeça erguida. Boa noite a todos! 

Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Boa noite a todos! Quero cumprimentar o presidente, a 

Mesa Diretora, os colegas vereadores e os funcionários desta casa. Também os secretários 

municipais, chefe de gabinete , ex-vereadores e também os funcionários. É bom ver vocês aqui  

hoje, essa semana depois da votação, depois de quarta-feira, eu sentei junto com o nosso 

procurador e também com a Dra. Marta. Depois, eu subi, conversei com o prefeito, com a 

Sabrina e com o Leandro, no gabinete. Se nós não votássemos esse projeto, não teria o 

reajuste nem do ticket e nem da revisão do salário de 3,7%. O que eu quero dizer é o seguinte: 

ninguém tirou do salário de vocês, o salario base de vocês é 700 reais, a insalubridade de 

vocês vai em cima do salário base de 700 reais. Então, vai defasar mesmo. Nós já tivemos 
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esse caso no nosso município, nós tivemos que fazer, eu fui lá e sugeri ao Executivo que 

mande o projeto e vamos fazer um acerto diferenciado, porque hoje a Sabrina falou que tem 

48%, mas tem ainda uns 42%. Vai muitos anos e a gente nunca vai tirar essa defasagem, e de 

quem ganha menos que um salario mínimo, nunca vai tirar, porque nunca vai subir. Se hoje o 

prefeito chegasse aqui e falasse: a receita melhorou eu vou dar um aumento de 40%, quem 

ganha 1100 reais ia ganhar quanto 1540. Subiria o salário. Quem ganha 700 teria um aumento 

de 280 reais, ainda ia precisar de 8 reais para complemento porque o salario mínimo é 998 ele 

não chegaria nem a isso. Então, nunca vai se acertar se não fizer um aumento diferenciado. 

Sentar o jurídico do município, o jurídico daqui para fazer um aumento diferenciado, tem que 

sentar e discutir na lei e discutir o que vai fazer. Então, vamos abrir a constituição e vamos 

olhar, se não tiver jeito vamos fazer o que dá. Agora, eu queria propor aqui, não adianta a gente 

ficar discutindo, vamos sentar juntos os dois jurídicos. Convidar os vereadores e vamos discutir 

antes de trazer para o vereador, porque não adianta nós ficarmos aqui culpando um ao outro. 

Então, vamos procurar saber fazer, antes de trazer as coisas para votar. Vamos procurar fazer 

certo, e eu acho que tem que lutar esse ano para acertar e rápido, para que realmente vocês 

possam ter um salario, pelo menos, o mínimo. Mas, para vocês, a melhor coisa é não ter o 

aumento, se não tiver aumento, porque o governo deu só 5% no mínimo. Se o município dar, 

vocês não vão ter, é preciso se acertar, é preciso corrigir isso ai. Quero parabenizar a todos que 

vieram aqui, essa categoria que é menos favorecida. Quatro horas da manhã já vimos eles 

trabalhando. Então, vamos procurar valorizar a categoria. Boa noite a todos! 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, Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba  

Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leronardo Casotti Peroni, Renato Angelo 

Gastaldi e Geraldo Singer.  

 

 

 

                                                                Geraldo Singer 

Presidente 


