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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 

REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 24 DE MARÇO DE 

DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 

GERALDO SINGER. 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, realizou-se 

na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, a Oitava 

Sessão Ordinária, da Quarta 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 quórum, a presidência 

declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão a ata da 

sessão ordinária realizada no dia dezessete de março de dois mil e vinte, que foi aprovada por 

unanimidade. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do Expediente e da 

Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre 

alterações da Lei Municipal nº 407/2007, e dá outras providências. A Comissão Permanente de 

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

Educação, Saúde e Assistência opinou por sua aprovação; Projeto de Lei nº 027/2020, de autoria 

do Poder Executivo, Autoriza a doação de máquinas agrícolas às Associações de Agricultores e 

Agricultoras Familiares do Município de São Roque do Canaã, e dá outras providências; Projeto 

de Lei nº 028/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir 

crédito adicional especial, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 029/2020, de autoria do 

Poder Executivo, Dispõe sobre alterações nas Leis Municipais nº 287/04, 406/07, 407/07 e 563/09, 

e dá outras providências; Projeto de Lei nº 030/2020, de autoria da Mesa Diretora, Dispõe sobre 

alterações nas Leis Municipais nºs 418/2007 e 419/2007, e dá outras providências; e 

Requerimento nº 021/2020, subscrito por todos os senhores vereadores, requerendo ao 

Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, após deliberação do Plenário, a 

inclusão em Regime de Urgência Especial dos Projetos de Lei nºs 028/2020, 029/2020 e 030/2020, 

os dois primeiros de autoria do Poder Executivo e o último de autoria da Mesa Diretora, que 

versam respectivamente: PL nº 028/2020, Autoriza o Poder Executivo municipal abrir crédito 

adicional especial, e dá outras providências; PL nº 029/2020, Dispõe sobre alterações nas leis 

municipais nº 287/04, 406/2007 e 563/09, e dá outras providências; e PL nº 030/2020, Dispõe 

sobre alterações nas leis municipais nºs  418/2007 e 419/2007, e dá outras providências. 

TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. Em seguida, a presidência submeteu o Requerimento nº 

021/2020 à discussão e posterior votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Não 

havendo orador inscrito 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 desta Casa, as pessoas que estão nos 

ouvindo pela internet. Hoje nós estamos trabalhando de portas fechadas devido a questão do 

Covid-19, quero dizer para as pessoas que nos ouvem, que essa Casa está tomando todas as 

precauções, mas essa Casa se coloca à disposição, quando for necessário, de estarmos aqui 
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também para todas as medidas que forem necessárias e a tudo que diz respeito a esse problema 

que estamos passando. Senhor presidente, eu quero só falar um pouquinho sobre esse projeto de 

lei que tenho convicção que vai ser aprovado por todos os nossos colegas vereadores, com 

relação ao aumento dos vencimentos dos servidores públicos dessa municipalidade. Não se trata 

somente do aumento de seis por cento, mas de reestruturação de algumas classes, que precisa 

para ter um melhor desenvolvimento, um melhor ganho em relação ao aumento. E eu também 

quero dizer, senhor presidente, que essa Casa também, nada mais justo, também fez o projeto de 

lei, se é aumento para todos os servidores do Executivo, nada mais justo que os servidores do 

Legislativo também tenham aumento. Então, esse projeto de lei também tenho convicção que vai 

ser aprovado por nós aqui vereadores. Eu só clamo, senhor presidente, que o Executivo sancione 

também esse projeto de lei, do aumento do salário dos funcionários desta Casa, porque o 

município não se resume somente nos funcionários do Executivo não, o Legislativo também faz 

jus, porque nós temos aqui nessa Casa pessoas dedicadas, igual nós temos também as classes 

do Executivo, que são dedicadas ao desenvolvimento da nossa cidade. É só isso que eu queria 

falar, senhor presidente, meu boa noite a todos! Vereador Geraldo Singer: Eu queria falar, 

vereador Gilmar, que eu fiz o projeto direitinho para dar aumento para os funcionários da câmara, 

de seis por cento também. Agora só depende do prefeito sancionar o projeto que nós vamos 

aprovar aqui hoje, para ele dar valor aos funcionários da Câmara Municipal de São Roque do 

Canaã. Em seguida, a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos 

trabalhos legislativos, sem o intervalo regimental, o que foi prontamente acatado pelos senhores 

vereadores. Prosseguindo os trabalhos, a presidência solicitou ao secretário a proceder à nova 

chamada dos senhores vereadores, confirmando-se a presença da totalidade. Logo após, a 

presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da dispensa dos pareceres, em relação 

aos Projetos de Lei de nºs 028/2020, 029/2020 e 030/2020, que foi aprovada pelos senhores 

vereadores. Em seguida, a presidência submeteu, de forma alternada, à discussão e posterior 

votação os Projetos de Lei nºs 021/2020, 028/2020, 029/2020 e 030/2020, sendo todos aprovados 

por unanimidade. 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: Claudecir Strelow, Fabiano 

Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Miguel 

Djalma Salvalaio, Olga Maria Dalla Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
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