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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO 
DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017. PRESIDÊNCIA 
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete às dezoito horas, 
realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito 
Santo, a Trigésima Nona Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta 
Legislatura sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu 
todos os colegas Vereadores e Vereadora, os funcionários da Casa, também os funcionários 
do Poder Executivo, Senhoras e Senhores e todos os que vieram participar desse momento, 
sejam todos bem-vindos! Na sequência a Presidência convidou a Vereadora Olga Maria 
Dala Barba Simonelli para efetuar a leitura de um trecho Bíblico invocando a proteção de 
Deus, a Presidência convidou o Secretário Municipal de Saúde para fazer parte da mesa, 
em seguida solicitou ao Nobre Secretário que procedesse a chamada dos Senhores 
Vereadores, verificando-se a ausência do vereador Leonardo Casotti Peroni, e havendo 
quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em 
discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em quatorze de novembro de dois mil e 
dezessete, sendo aprovada por todos os presentes. Em seguida a Presidência solicitou ao 
Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do 
dia 21 de novembro de 2017: Requerimento nº 028/2017, de autoria dos vereadores Gilmar 
Meireles e Gabriel Força Silvestre, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, Sr. 
Rubens Casotti, sejam prestadas informações acerca da carga horária e comprovação de 
frequência ao trabalho dos servidores públicos de provimento em comissão do Poder 
Executivo municipal; Indicação n° 088/2017, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, 
indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 
intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de 
Assistência Social, a construção de centro comunitário de multiuso na localidade de São 
Dalmácio, neste município; Indicação n° 089/2017, de autoria do Vereador Renato Ângelo 
Gastaldi, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, 
por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a construção de 
um campo society no Bairro Santa Luzia (Picadão), neste município; e Indicação n° 
090/2017, de autoria do Vereador Miguel Djalma Salvalaio, indicando ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a limpeza 
e o desassoreamento do Rio Santa Maria do Rio Doce, mormente no trajeto que o mesmo 
faz na zona urbana do Município de São Roque do Canaã-ES. A Presidência submete o 
requerimento n° 028/2017 à discussão. A Presidência submete o requerimento n° 028/2017 
à votação, e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Requerimento n° 
028/2017 aprovado senhores vereadores, Não havendo oradores inscritos para fazer uso da 
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tribuna livre na forma regimental, a presidência franqueia a palavra ao Secretário Municipal 
de Saúde o Senhor Orley Amaral Cardoso. Orley Amaral Cardoso: Boa noite a todos, eu 
quero agradecer aqui o espaço cedido, eu pedi ao Presidente para dar um recado, na 
verdade é um convite para os vereadores e para toda população, a gente tem desenvolvido 
uma campanha e foi feito Outubro Rosa, foi uma caminhada tivemos algum patrocínio, quero 
até agradecer um dos patrocinadores aqui presente que é o Bosi, que ajudou com o 
transporte, Agora nós estamos também com o Novembro Azul, temos até uma cartilha que 
está sendo patrocinada pelo Sicoob, nela tem a programação do que está sendo feito, Então 
quem trabalha na empresa é um convite que quem puder estar presente no dia 24 de 
novembro a partir das 18 horas na Secretaria de Saúde haverá atendimento médico, de 
enfermagem e dentista exclusivo ao público masculino na unidade de saúde com palestras, 
consultas, exame de PSA e teste rápido para Hepatite, então quem tiver interesse neste dia 
24 à noite, pode estar procurando  a unidade saúde sede, outro dia que fica mais complicado 
para os vereadores, é no dia 28 de novembro, que vai cair na terça-feira, é a mesma 
programação, e no decorrer desses dias, que começou desde o dia 8 de novembro, estamos 
passando em todas as empresas, divulgando a campanha, fazendo a visita, nós estivemos 
visitando a Esquadrias Santa Maria, Bassani, Galon, Pâmala, Cerâmica Elite, todas elas foi 
feito um cronograma, está indo o médico, enfermeiro, cada equipe de PSF está indo até 
esse público que tem maior dificuldade de vir até a unidade de saúde, com toda essa crise 
de trabalho, às vezes quer vir, mas tem medo de entregar um atestado, E aí a gente tenta ir 
mais próximo deles, então esse Novembro Azul nós temos esta programação que posso 
distribuir depois alguns panfletos para vocês. E outra coisa que estamos trabalhando com a 
semana de mobilização da dengue, então foi feito pedido pelo Ministério da Saúde que cada 
município fizesse uma semana, ou um dia D, e estamos fazendo aqui uma estratégia um 
pouco diferente, com duas semanas de trabalho, desde a semana passada já estamos indo 
nas escolas, que também estão elaborando algo relacionado, tendo paródias por exemplo, e 
durante essa semana a nossa equipe está indo dar palestras e acompanhar mais de perto 
esse trabalho, o dia que seria interessante a participação dos vereadores e da população 
também, seria na sexta-feira dia 24, nós vamos ter a passeata na parte da manhã e na parte 
da tarde, então saindo da Vila Verde, do bairro cinco casinhas e também do Quiri aqui no 
final de São Roquinho, vindo em direção ao ginásio, então chegando ali as programações 
gente vai abrir a palavra rápida para o Prefeito, das pessoas autoridades presentes, vem 
também o representante do Estado para participar, e nós conseguimos alguns brindes nas 
empresas, a maioria deu alguma coisa, que nós vamos sortear, por exemplo pen drive, 
sortear alguma coisa ali para incentivar as crianças, as escolas que vem tendo essa parceria 
com a secretaria de saúde, e ainda temos a questão da ação um pouco mais prática que é 
recolher o lixo nestas localidades que tem um índice maior de infestação, às vezes não têm 
a doença, mas tem infestação alta do vetor, então eles farão isso, tem uma equipe da 
secretaria acompanhando, por que não pode deixar sozinho, e eu queria convidar. Às vezes 
não temos tempo de vir aqui explicar os trabalhos realizados, mas aí convidar os vereadores 
a população se puder estar presente na sexta a partir de sete e meia começa a caminhada, 
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quem não puder, pode se dirigir até o ginásio às 8 horas, e na parte da tarde às 13:30, quem 
tiver um tempinho a gente agradece a participação, de manhã vai ser uma 150 crianças e à 
tarde mas 250, todas as escolas se comprometeram em participar, eu vou agradecer 
também as pessoas que estão patrocinando, nesta época difícil qualquer ajuda é bem-vinda. 
Só para fechar aqui, eu vim aqui a pouco tempo fazer prestação de contas do segundo 
quadrimestre de 2017, das ações e serviços da Secretaria de Saúde, fizemos o primeiro que 
é janeiro, fevereiro, março e Abril, depois de maio, junho, julho e agosto, até agosto tem os 
relatórios aprovados pelo Conselho Municipal e depois foi dado publicidade aqui na câmara, 
e isso já encaminhado o primeiro relatório, já está na internet que é o SargeSUS, que nós 
chamamos, então qualquer um tem acesso, entra lá, Espírito Santo, o município São Roque, 
vai ver o que o município fez nesse período, e lá tem relatório do siops, que é o sistema 
público dos recursos, tá todo lá bem explicado, se tiver alguma dúvida a gente também 
estamos lá na secretaria para esclarecer. Então a grosso modo que a lei 141 fala em aplicar 
15% no mínimo 15% os municípios têm que investir na saúde e foi investido até agora 
24,2%, até agosto. Então setembro, outubro, novembro e dezembro, vai ser prestado conta 
no ano que vem que é quando fecha o relatório de gestão, só agradecer o espaço, e 
informar aos vereadores dos trabalhos realizados pela secretaria, que são obrigatórios, 
graças a Deus nós conseguimos concluir também o nosso plano Municipal de Saúde, 
também foi aprovado pelo conselho, e também já está tudo certo, e é importante passar para 
os vereadores, dando este feedback, é uma obrigação nossa, às vezes não consigo vir, 
como no início, mas vou procurar fazer uma agenda com vocês para deixar todo mundo 
mais informado de todas as ações, principalmente o que os órgãos de controle cobra. Muito 
obrigado. Com a palavra a Presidência agradeceu à fala do secretário, fazendo estes 
convites e nos colocando à par das realizações da Secretaria de Saúde, e também 
parabenizar pela audiência pública da prestação de contas do segundo quadrimestre, e por 
estes eventos que a secretaria realiza no município, com a participação da Secretaria de 
Educação. A Presidência franqueia a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 
Meireles: Senhor Presidente, Mesa Diretora, colegas vereadores, vereadora, secretários 
aqui presentes, meu boa noite a todos, quero parabenizar o secretário com relação à 
mobilização que vai acontecer, é de suma importância a gente trabalhar com prevenção, 
principalmente na área da saúde, então estamos no novembro azul, mês dedicado à 
prevenção do câncer de próstata, é de fundamental importância eu parabenizo. Também 
quero falar um pouco da minha indicação, secretário Orley, indicação que surgiu de algumas 
reivindicações da comunidade de São Dalmácio, dentre elas é a construção de uma unidade 
saúde em São Dalmácio, mas a gente vê com relação à viabilidade e a legalidade, que é 
impossível de se fazer uma unidade saúde na localidade, até pela questão de custos, sendo 
que nós temos uma mais próximo na localidade de Vila Verde e a do centro, então sugeri e 
eles aceitaram a construção de um centro comunitário multiuso, lá na região de São 
Dalmácio, uma vez que este local poderá ser utilizado principalmente pela equipe do PSF, 
atender lá, aferir pressão, fazer preventivo, enfim, uma série de coisas que podem ser feitas 
nessa localidade, e também pode ser utilizada para uma outra finalidade, encontro da 
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comunidade, reunião da comunidade, cursos para a comunidade, então o nome de centro 
comunitário multiuso é justamente com essa finalidade, e a gente sabe que lá tem um 
espaço, que já é do município, quero também cumprimentar o chefe de gabinete que se faz 
presente, que também olha com carinho essa reivindicação, e este espaço do município não 
está sendo utilizado para nenhuma finalidade, porque não utilizar para construção deste 
centro comunitário multiuso, sabemos que as dificuldade que município passa, mas eu 
também me comprometo em buscar recursos e parcerias com os nossos parlamentares, 
levantar recursos para estar construindo esta edificação, lá na comunidade São Dalmácio, 
eu tenho convicção que é de suma importância, que vai ajudar muito a comunidade, a 
comunidade que tem um espaço adequado, trazer a realidade da comunidade até os órgãos, 
no caso a administração, tanto do Legislativo para o Executivo, para buscar benefícios para 
comunidade, fica aqui esse pedido, essa indicação, que eu tenho convicção que é de suma 
importância, e me colocando também à disposição, na medida do possível, para tentar 
buscar recursos, uma vez que a gente sabe que o município, se não tiver recursos para 
investir nisso, eu me comprometo a estar ajudando através de parceiros para buscar 
emenda para que seja realizada esta obra lá na comunidade. Meu boa noite a todos. A 
Presidência mantém franqueada a palavra aos senhores vereadores. Continuando com a 
palavra a presidência informou que chegou o reconhecimento do Ministério da Integração, 
que o Município de São Roque do Canaã está em estado de emergência, para nós é um 
passo importante este reconhecimento estadual e federal para que sejam disponibilizados 
mais recursos para o Município, em benefício dos setores prejudicados pela estiagem. E 
também, como o Gilmar disse, que buscamos junto aos parlamentares, que na sexta 
passada foi feita a entrega de uma retroescavadeira, e na próxima sexta o Deputado Paulo 
Foleto vai entregar uma draga para o município, então fica o convite a todos para se fazerem 
presentes neste momento, Sexta-feira às 09 horas, aqui na prefeitura. E por fim a APAE de 
São Roque do Canaã, convida a todos para participar no próximo dia 26, domingo, para o 
primeiro encontro esportivo dos Amigos da APAE de São Roque do Canaã, no espaço da 
Associação Beneficente e Cultural de São Roque - ABC, cujo evento tem por objetivo 
angariar fundos para a manutenção da APAE, cuja programação estará no mural da casa. 
Nada mais havendo a tratar a presidência agradece a presença de todos encerrando a 
presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Gabriel Força Silvestre, 
______________________, 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, Miguel 
Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Ângelo Gastaldi. 

 
 

Miguel Djalma Salvalaio  
Presidente. 
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