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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 11 

DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO 

VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos onze dias do mês de agosto 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 Vigésima Segunda 

Sessão Ordinária, da Quarta 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. 

Prosseguindo, a presidência solicitou ao secretário a proceder à chamada dos senhores 

vereadores, verificando-se a ausência do vereador Claudecir Strelow. Havendo quórum, a 

presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu à discussão 

a ata da sessão ordinária realizada no dia quatro de agosto de dois mil e vinte, que foi aprovada 

pelos senhores vereadores. A presidência solicitou à nobre secretária para efetuar a leitura do 

Expediente e da Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 032/2020, de autoria do Poder 

Executivo, Dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais 

do magistério público efetivo de São Roque do Canaã, 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. A Comissão Permanente 

de Finanças e Orçamento opinou por sua rejeição; Projeto de Lei nº 033/2020, de autoria do 

Poder Executivo, Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 564/2009, 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. A Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento opinou por sua rejeição; Projeto de Lei nº 044/2020, de 

autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 835/2018; 

Requerimento nº 038/2020, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre e outros, requerendo 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, estudo de viabilidade para 

concessão de insalubridade em grau máximo para os servidores municipais, ocupantes do cargo 

de motorista, que desenvolvem suas atividades na área de saúde, devido à Covid-19 

(coronavírus); Requerimento nº 039/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, 

requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, sejam 

informadas quais as medidas que estão sendo adotadas pelo Poder Executivo Municipal, face de 

garantir o direito à alimentação escolar aos alunos da rede pública municipal de ensino, durante o 

período de suspensão das aulas, em mitigação aos efeitos da pandemia do Covid-19, conforme 

preleciona a Lei nº 13.987/2020; e Requerimento nº 040/2020, subscrito pelos vereadores Gilmar 

Meireles, Gabriel Força Silvestre, Olga Maria Dalla Barba Simonelli, Miguel Djalma Salvalaio, 

Fabiano Margon, Leonardo Casotti Peroni e Renato Angelo Gastaldi, requerendo, após 

deliberação do plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 

044/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 835/2018. 

TRIBUNA LIVRE: Suspenso em virtude da publicação dos Atos da Mesa Diretora de nºs. 001/2020 

e 04/2020. Em seguida, a presidência submeteu, de forma alternada, os Requerimentos nºs 
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038/2020, 039/2020 e 040/2020 à discussão e posterior votação, sendo os mesmos aprovados por 

unanimidade. Prosseguindo, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. 

Vereador Gilmar Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, colegas de 

trabalho dessa Casa, meu boa noite a todos! Senhor presidente, essa semana eu fiquei um pouco 

feliz, alguns ex-professores meus, alguns professores que estão fazendo parte do quadro de 

profissionais do nosso município nos ligando para pedir apoio no que diz respeito a esse projeto de 

lei que vai ser votado aqui hoje, o plano de carreira. O que eu gostaria de falar para eles e para 

vocês aqui, é que se eu estou aqui hoje, se eu cheguei aonde eu cheguei na vida pode não ser 

muito, mas para mim é muita coisa, foi através dos professores, através da minha família, né. Mas 

a questão pedagógica foi a escola, que me deu e continua me dando ainda, porque a gente 

continua se aperfeiçoando. O que eu sempre digo, que sempre me moveu na vida é a educação. 

Mas para a gente ter uma educação de qualidade, a gente tem que passar pelas mãos dos 

professores, e nada mais justo, senhor presidente, nós estarmos valorizando essa classe. Por que 

eu digo isso? Muitas vezes, a gente reclama de algo que está errado, desse momento que a gente 

está passando, momento de pandemia, as nossas crianças estão em casa, e aí a gente vê a 

importância de um profissional da educação, o que eles fazem, porque nós estamos fazendo 

aquela parte que eles não podem ir à escola, mas nós, pais, estamos auxiliando em casa, e os 

professores do outro lado nos auxiliando. Então, por que essa classe não ser valorizada? Então, o 

que eu digo a cada um dos pares aqui, que eu não fui favorável àqueles pareceres para rejeição, 

eu tenho convicção que os colegas vão aprovar esse projeto de lei por unanimidade. Então, como 

diz um famoso escritor: “a educação não muda o mundo, a educação mudo nós, seres humanos, e 

nós temos a capacidade de mudar o mundo através da educação”. Outra coisa que eu queria falar, 

senhor presidente, é a respeito do requerimento de minha autoria, que também foi assinado pelos 

demais vereadores, que é em relação à merenda escolar, que, na sessão passada, eu tive uma 

fala aqui, e eu acho que algumas pessoas desinformadas, que alguma pessoa na rede social disse 

que eu estava sugerindo, pedindo ao prefeito para fazer kit, cesta, para dar isso ou aquilo. Quem 

executa é o Executivo. O vereador está aqui para ver se aquilo que é de direito da população, 

nesse caso específico, a merenda escolar, porque nossos alunos estão em casa, mas o recurso do 

FNDE está vindo. Nós queremos saber sobre esse recurso, o que está sendo feito com ele, o por 

que não, como tem uma portaria do governo federal, e tem algumas famílias que se encaixam 

nesse perfil, não sejam contempladas por essa merenda, porque é de conhecimento nosso que 

muitas crianças, no decorrer do dia, só tem aquela alimentação que recebe na escola. Meu boa 

noite a todos! Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, 

colegas vereadores, funcionários desta Casa! Eu também quero fazer as palavras que o Gilmar 

acabou de fazer. Todos nós passamos pela escola, pelos professores, para poder aprender, a lidar 

com as nossas atitudes na nossa vida. Hoje, nós estamos aqui num anseio, numa reivindicação de 

professores, no meu caso professores das minhas netas. E você ouve em jornal nacional, no Brasil 

inteiro falando do professor mal remunerado, o professor não valorizado. E, nesse momento, que 

chega esse projeto, ele tá tramitando num momento de calamidade, tem uma lei do governo que 

não pode em dois mil e vinte e dois mil e vinte um, benefício nenhum, mas o projeto chegou antes. 

Então, com todo o respeito que eu tenho por nossa assessoria jurídica, que compôs esses 

pareceres, mas eu sou favorável a esse projeto, temos que valorizar esses professores, se não for 
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em dois mil e vinte, dois mil e vinte e um, que dois mil e vinte e dois essa lei possa entrar em vigor 

para estar ajudando a eles. Meu boa noite a todos! Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite 

senhores vereadores, senhor presidente, funcionários da Casa! Em primeiro lugar, eu queria 

parabenizar aos advogados que estão aqui presentes, o Claudio e a Marta, hoje é o dia do 

advogado. Meus parabéns! Quero dizer que, embora eu me posicione contrário a avaliação jurídica 

que foi feita, eu respeito a avaliação que foi feita por vocês, mas estamos num dilema que há onze 

anos essa classe de servidores está aguardando por esse momento. Eu acho que não é justo às 

portas de resolver a questão deles, nós jogarmos todos esses sonhos que essa classe possui fora. 

Então, eu gostaria de encaminhar o meu voto contrário aos pareceres e favorável à matéria. E 

conclamo a todos os vereadores que façam o mesmo. Meu boa noite a todos! Vereador Geraldo 

Singer: Vou falar também um pouquinho sobre os professores. É mais que obrigação, eles estão 

lá fora ouvindo, esse projeto de lei já era para ter sido votado desde o ano passado, quando eu 

joguei na câmara, e eu fiquei aqui sozinho, porque todos os vereadores se retiraram, mas nunca é 

tarde, para ser colocado e aprovado. 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 ausência do vereador 

Claudecir Strelow. Logo após, a presidência submeteu, de forma alternada, os pareceres das 

Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência, 

e Finanças e Orçamento, todos contrários à aprovação do Projeto de Lei nº 032/2020, à discussão 

e posterior votação, sendo os pareceres rejeitados pelos senhores vereadores. Em seguida, a 

presidência submeteu o Projeto de Lei nº 032/2020 à discussão e posterior votação, sendo o 

mesmo aprovado por todos os vereadores presentes. Prosseguindo, a presidência submeteu, de 

forma alternada, os pareceres das Comissões Permanentes de Legislação, Justiça e Redação 

Final, Educação, Saúde e Assistência, e Finanças e Orçamento, todos contrários à aprovação do 

Projeto de Lei nº 033/2020 à discussão e posterior votação, sendo os mesmos rejeitados por todos 

os vereadores. Em seguida, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº 033/2020 à discussão e 

posterior votação, sendo o mesmo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, a 

presidência submeteu o Projeto de Lei nº 044/2020 à discussão e posterior votação, sendo o 

mesmo aprovado por todos os nobres vereadores presentes. 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: Fabiano 

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

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