CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 07 DE MARÇO DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, realizouse na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a
Quinta Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura,
sob a Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu todos os
presentes com muito carinho e saudou os Vereadores, Vereadora, Secretários Municipais, e
demais cidadãos presentes. Na sequência, a Presidência convidou o Vereador Gilmar
Meireles, para efetuar um trecho bíblico. A Presidência convidou o Secretário Municipal de
Saúde Orley Amaral Cardoso e o Vice-Prefeito Adilson Braz Broseghini para comporem a
Mesa. A Presidência solicitou ao Secretário que fosse feita a chamada dos Senhores
Vereadores, e havendo quórum declarou abertos os trabalhos legislativos. A Presidência
colocou em discussão a ata da sessão ordinária realizada na data dois de março de dois mil
e dezessete, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, a
Presidência solicitou ao Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente:
OFÍCIO/SMDE 008/2017, solicita a Vossa Excelência o uso do recinto da Câmara (Plenário),
para uma reunião de caráter interno para apresentar o Programa Capixaba de Bovinocultura
Sustentável, a ser instalado neste Município, dirigida pelos representantes do INCAPER em
parceria com esta Secretaria no dia nove de março de dois mil e dezessete às nove horas
da manhã com término previsto para as onze e trinta da manhã. A Presidência submeteu o
Ofício/SMDE 008/2017 em discussão. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente, Mesa
Diretora, Senhores Vereadores, Vereadora, Secretários e Sociedade que se fazem
presentes nesta Casa de Leis. Com relação ao requerimento, da solicitação do ofício dessa
Plenária, já é o terceiro momento que ocorre. Eu acho que cada um de vocês sabe, que eu
estou fazendo o uso aqui desta Plenária para executar o meu trabalho diário, que até então
nós não temos uma sala para exercer minha função de Vereador. Essa Casa de Leis é para
nós Vereadores fazer a nossa função. O Regimento Interno fala da utilização quando se
solicita, tem essa autonomia de solicitar. Mas nós temos que levar em consideração Senhor
Presidente, a necessidade de nós legisladores estarmos aqui. Estou aqui para lutar pelo
meu espaço físico porque quinta-feira dia nove vai ser utilizado e eu tenho meu trabalho
para ser executado aqui, tenho atendimento aos meus munícipes. Nós temos o Centro de
Referência da Assistência que é o CRAS e que tem um auditório enorme lá, que cabe
aproximadamente setenta pessoas que eu conheço e todos vocês conhecem. Quero que os
nove Vereadores reflitam bem na hora da aprovação do requerimento, porque eu volto a
dizer que como vocês, eu tenho o direito de ter o nosso local. Eu já falei com o Presidente
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que até o final do meu mandato eu quero o meu local. E se o Vereador fica ou não fica aqui
já é outra situação. Não estou aqui criticando a solicitação, más eu só estou dizendo que da
vez passada solicitaram e naquele momento não vieram utilizar, ficou vazio, só estou
dizendo isso porque a gente fica triste, eu fico triste porque é o local que eu fico aqui todos
os dias. Então eu quero que vocês levem em consideração colegas Vereadores, na hora de
estar fazendo essa votação. Em seguida, a Presidência submeteu o Ofício da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico em votação. Ofício aprovado pelos Senhores
Vereadores com três votos contrários dos Vereadores Gilmar Meireles, Olga Simonelli e
Gabriel Silvestre. Havendo Orador inscrito para fazer uso da Tribuna Livre na forma
regimental, a Presidência passou a palavra ao inscrito, Senhor Diomar Rodrigues Lima: e o
assunto é Secretaria de Saúde. Cumprimento o Presidente e os demais! Eu queria comentar
Senhor Presidente, que na Vila Verde não esta tendo médico, os de São Roque não estão
atendendo na Vila Verde, e eu queria saber por quê? No mandato passado eu pedi a
ambulância e ligaram pra polícia e levaram o rapaz pra Colatina, prenderam ele, e a médica
o que fez? Tacou um processo nele! E eu queria saber uma resposta, porque não tem
médico na Vila Verde? E porque as pessoas não estão sendo atendidas no posto de saúde
de São Roque? Muito obrigado! Na Sequência a Presidência franqueou a palavra aos
Senhores Vereadores. Em seguida a Presidência franqueou a palavra ao Secretário
Municipal de Saúde, Senhor Orley Amaral Cardoso. Boa noite a todos! Eu acho interessante
esse questionamento em relação à saúde, é bastante oportuno pra gente ter a oportunidade
da gente esclarecer o que está acontecendo! Nós sabemos que o nosso Município tem uma
cobertura de cem por cento de estratégia e saúde da família basicamente. E a gente tem ali
quatro equipes de saúde, sendo São Jacinto, Agrovila, PSF Sede e Vila Verde. Contando
médicos, enfermeiros, odontologia que é a saúde bucal é de responsabilidade da ORDESC
que é uma empresa que presta serviços para o Município. Como é o funcionamento desta
empresa? Todo profissional que entra mediante o processo seletivo, eles tem que cumprir
ali o seu contrato. A Prefeitura ela paga gestão em cima da questão dos indicadores, carga
horaria do profissional e nós fazemos a intervenção. Más, quem age diretamente é a própria
ORDESC. Em relação ao questionamento do usuário. Todos os profissionais receberam
uma notificação que eles passaram em residência, fizeram inscrição, que era interesse do
próprio profissional e por coincidência foram chamados na mesma época. É um direito de
eles exercerem isso e eu volto a dizer, tem que obedecer todos os tramite legais que é fazer
um processo seletivo se não tiver um cadastro de reserva. Neste caso tinha um cadastro de
reserva, então é o tempo de cadastrar esses profissionais no CNES, que eles não podem
começar a trabalhar sem estar cadastrado. Eles entregam a documentação e geralmente
nesses intervalos acontece que a unidade fica sem médicos. Às vezes não podemos
disponibilizar outro profissional para ir lá, más, não que a unidade está ficando sem o
profissional. Houve aqui duas situações esse ano, que foi a questão da febre amarela e
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mesmo assim nós não paramos o nosso atendimento, e a questão da polícia e da
segurança que, não só do Município de São Roque do Canaã, más do Estado como um
todo. E naquele momento nas unidades de saúde não houve atendimento e vieram para o
Pronto Atendimento onde foi colocado seguranças. Outro momento foi à saída dos médicos
repentina. Mas na Vila Verde já começou a partir de ontem uma médica de Santa Teresa
atender. São Jacinto e Agrovila estamos com os encaminhamentos e na Sede a Doutora
Barbara continuou o atendimento. Em relação de chegar no pronto atendimento e não ter o
atendimento, estamos tentando melhorar junto com o PSF. Nós temos o PSF, Ambulatório
que é o Doutor Rafael que atende e nós temos o Pronto Atendimento que é de urgência e
emergência e este não seria para todos os procedimentos, seria somente urgência e
emergência como diz o nome. Más nós fomos olhar segunda-feira, eu peguei com o Lucian
que a médica atendeu noventa e duas pessoas. Então não está sendo negados
atendimentos! Quando eu fui fazer um levantamento, a maioria é para pegar consultas,
aferir pressão que teoricamente não seria o papel do Pronto Atendimento, e nas condições
normal nós estamos com seis profissionais atendendo que são quatro médicos do PSF, um
plantonista e um no ambulatório e nossa demanda está sendo suprida de acordo com a
necessidade. O médico que está tendo reclamações, nós estamos pegando no livro de
registro e tomando as decisões. A Presidência parabenizou o inscrito na Tribuna Livre
Senhor Diomar, e também o Secretário Orley pelos esclarecimentos. Também enfatizou
sobre os direitos dos cidadãos em buscar os esclarecimentos acerca de suas demandas
sempre que necessário, sendo muito importante se inscrever para usar a Tribuna Livre. A
Presidência convidou todos os Vereadores para participarem da Sessão Solene em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher que será no auditório do CRAS com horário
inicial às dezenove horas amanhã dia oito de março. A Presidência convidou novamente
todos para participarem do evento de coroação da miss mirim conforme já anunciado
anteriormente. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu 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: Miguel Djalma
Salvalaio, Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer,
Renato Angelo Gastaldi, Leonardo Casotti Peroni, Gilmar Meireles e Olga Maria Dala Barba
Simonelli.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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