CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 11 DE ABRIL DE 2017. PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos onze dias do mês de abril 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 décima
Sessão Ordinária desta Casa, da Primeira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a
Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu a todos e saudou os
colegas Vereadores, Vereadora, os funcionários da casa, os funcionários da Prefeitura presentes
e demais representantes do Município de São Roque do Canaã, sejam todos bem vindos! Na
sequência, a Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli para efetuar a
leitura um trecho bíblico. A Presidência solicitou ao Nobre Secretário que fosse feita a chamada
dos Senhores Vereadores e havendo quórum declarou abertos os trabalhos legislativos. A
Presidência convidou o Secretário de Saúde Orley Amaral Cardoso, para fazer parte da Mesa. Na
sequência a Presidência colocou em discussão a ata da sessão ordinária realizada em quatro de
abril 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: Pauta da
Sessão Ordinária do dia 11 de abril de 2017; Projeto de Lei n.º 008 /2017, de autoria do Vereador
Gilmar Meireles, Denomina a Rua Da Vitória, via pública que especifica localizada no Bairro Vila
Espanhola. Requerimento nº 008/2017, de autoria do vereador Gilmar Meireles, requerendo ao
Presidente desta Casa, após deliberação do plenário, seja requerido ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal as seguintes informações acerca, do não funcionamento do Centro de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo (antigo PETI), dos núcleos dos Distritos de São Jacinto
e Agrovila. - Indicação nº 026/2017, de autoria dos Vereadores Renato Ângelo Gastaldi, Fabiano
Margon, Leonardo Casotti Peroni, Geraldo Singer, Claudecir Strelow, Miguel Dijalma Salvalaio,
INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio
de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que o Poder Executivo Municipal
proceda o recapeamento asfáltico com galeria de água pluvial nos seguintes trechos do Município
de São Roque do Canaã: Trecho compreendido entre a Cerâmica Mundial e a Bassani Madeiras,
no Bairro São Roquinho; Trecho compreendido entre a Cerâmica Arco-Iris, no Bairro Vila Verde
até o Bairro Vila Espanhola; Trecho compreendido entre a Avenida Severino Simonassi até a
Igreja Católica, no Distrito de São Jacinto; e Rua Antônio Gil Veloso, no Bairro Centro. - Indicação
nº 027/2017, de autoria dos Vereadores Renato Ângelo Gastaldi, Fabiano Margon, Leonardo
Casotti Peroni, Geraldo Singer, Claudecir Strelow, Miguel Dijalma Salvalaio, INDICAM ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Que o Poder Executivo Municipal proceda o
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calçamento da Rua Belirde Bosi Torezani, no Bairro Francisco Torezani. Indicação nº 028/2017,
de autoria da Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli, INDICA ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Públicos que o Poder Executivo Municipal proceda a substituição de lâmpadas
queimadas na Avenida Severino Simonassi nas imediações da Residência do Sr. Leomar Luiz
Christé, nº 880, até a Residência do Sr. Adelino Souza, no Distrito de São Jacinto.; - Indicação nº
029/2017, de autoria do vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli, INDICA ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de
Obras e Desenvolvimento Econômico que o Poder Executivo Municipal proceda o patrolamento e
cascalhamento, em caráter de urgência, nas estradas vicinais do Militão e Cabeceira do Mutum,
no Distrito de São Jacinto, Município De São Roque do Canaã-ES. - Indicação nº 030/2017, de
autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
de São Roque do Canaã, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde que o Poder
Executivo Municipal proceda a Adesão do Município de São Roque do Canaã ao Programa
HumanizaSUS – Política Nacional de Humanização (PNH). A Presidência encaminhou o Projeto
de Lei nº 008/2017 á comissão permanente de legislação, justiça e redação final. A Presidência
submeteu em discussão e posterior votação o requerimento nº 008/2017 de autoria do Vereador
Gilmar Meireles sendo aprovado por unanimidade. A Presidência encaminhou o Projeto de Lei ora
lido à comissão permanente de legislação, justiça e redação final e as indicações constantes no
expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e Secretarias competentes. Havendo
Orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a Presidência passou a
palavra o inscrito, Senhor Adeuzir Bugarelli Ferreira. Assunto: Lixo na Praça Bela Vista e na
residência do Sr. Antônio Gonçalves. Boa Noite Presidente e demais Vereadores! Senhor
Presidente, o caso do lixo na praça mais uma vês eu estou aqui pedindo. Pedi no outro mandato
que dessem um destino final no lixo da praça e colocaram uma placa “não jogue lixo”, más
continuam jogando! Então nós como moradores daquela região queremos que a Prefeitura tome
uma providência de onde colocar aquele lixo sem que seja na praça. Ai vem à pergunta, vocês no
bairro tem um Vereador? Nós temos! Más não foi somente ele que pegou voto lá no bairro não!
Todos vocês Vereadores pegaram voto lá no bairro. Então, agora vocês botem à cara a tapa
também na hora que a gente precisa. Não só a cada quatro anos. E lá no Senhor Antônio
Gonçalves, o lixo é jogado em frente o seu portão e lá não é lugar de botar lixo. Más a Prefeitura
até hoje não tomou providências! Eu gostaria que vocês fizessem alguma coisa pela gente ali e
não esperassem só pelo Vereador do bairro! Vocês todos foram eleitos para representar a
população e pedir ao Presidente que mande fiscalizar. Que o Secretário de Esportes fiscalize
melhor a Praça e o que está sendo feito. Aproveito ao Secretário de Obras que faça uma visita
aquela casa desapropriada e abandonada que já deveria estar no chão e está a Deus dará, sendo
usada pelo que não deve e a enxurrada quando vem entra dentro dessa casa que corre risco de
desabar e até hoje ninguém moveu nenhum dedo para resolver. Nem a administração passada e
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nem a atual. Peço novamente que olhem para esta casa que é um risco de desabar e coloca
outras casas em risco. Então se não vai fazer um muro de arrimo, pelo menos dá um jeito
naquela que está caindo. E não é pedir demais, porque é muito fácil vocês passar na casa da
gente e pedir o voto, más o problema da gente ninguém vai olhar. Então peço a vocês que
analisem o caso da praça e dar um destino aquele lixo e na casa do senhor Antônio, que se fosse
eu que morasse lá todo dia o carro não subia porque eu jogava no meio da rua. Também senhor
Presidente, eu falei de carro e lembrei-me de uma coisa. Nós temos uma pracinha lá em cima,
manobrador de carro. No final de semana eu me deparei com uma situação e que não pode
acontecer. Tinha um caminhão estacionado de comprido na praça atrapalhando quem passa por
ai, então lá em cima foi feito o manobrador e estacionar um caminhão desta maneira não é viável
se tem uma placa escrito “proibido estacionar”. Então, a Prefeitura veja naquela localidade e
marque onde pode e não pode estacionar, pois, atrapalha até um caminhão de lixo de subir na
praça e recolher o lixo. A gradeço e muito obrigado! Na sequência a Presidência franqueou a
palavra aos Senhores Vereadores. Vereadora: Olga Maria Dala Barba Simonelli: Quero
cumprimentar a mesa e demais Vereadores, Secretários, funcionários e toda plateia! Venho
Senhor Presidente pedir esclarecimentos sobre a falta de medicamentos no nosso Município.
Falar a verdade, eu não aguento mais esse povo indo na minha casa querendo explicação e eu
não tenho essa explicação. Então, venho pedir esclarecimentos para que eu possa passar para a
população. Obrigado a todos e uma boa noite! Dando continuidade, a Presidência manteve a
palavra franqueada aos Senhores Vereadores. Vereador Gilmar Meireles: Senhor Presidente!
Mesa Diretora, colegas Vereadores e Vereadora, Secretários aqui presentes, Vice-Prefeito que se
faz presente, Senhores e Senhoras aqui presentes! As indicações são todas relevantes e quero
falar um pouco do meu requerimento. Peço desculpas por falar neste momento do meu
requerimento, pois eu imaginava que este serviço já estaria sendo feito, que é relativo ao Centro
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do nosso Município e muitos de vocês conhecem
como antigo PETI. É uma tipificação dos serviços sócio assistencial da Secretaria de Assistência.
Temos dois núcleos sendo um na Agrovila de Santa Julia e um em São Jacinto. Na gestão
passada eu tive a oportunidade de trabalhar como Secretário e aquele núcleo atendia
aproximadamente vinte e cinco (25) crianças e também um grupo de terceira idade que também
era feito esse trabalho com eles, e esses dois serviços até o presente momento não está
funcionando, não está em execução! Muitas pessoas estão sentindo falta em São Jacinto Senhor
Presidente, como o Senhor tem conhecimento do serviço sumo importante que trabalha com
crianças e adolescentes. Na Agrovila também tem um núcleo e existem recursos do Governo
Federal para disponibilizar estes serviços. Então, a Comunidade nos solicita e nós temos a
obrigação e dever de estar sabendo o que está ocorrendo e porque até o presente momento este
serviço não está sendo executado. Então pedimos esclarecimentos para levar para as
Comunidades, pois se trata de um serviço relevante e suma importância para o vínculo familiar,
onde as crianças após saírem das escolas vão para estes Centros de Convivência e também
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assim a terceira idade que fazem algumas atividades de acordo com o planejamento da
Secretaria Municipal de Assistência Social. As atividades são elaboradas de acordo com os
profissionais que a secretaria de Assistência tem! Eu também procurei saber e já houve um
processo seletivo para a contratação de educador social que são pessoas que executam estes
trabalhos e agentes de limpeza que lá trabalham. Já houve processo seletivo para esta finalidade
e gostaríamos de saber o motivo pelo qual não estão sendo executadas estas atividades. Outra
coisa também e aproveitando o Secretário que aqui se encontra, quero dizer da importância da
forma que cada vês a gente liga para o Senhor e está sempre disponível e nos auxiliando, más
existe uma questão que eu falei até com o Senhor sobre a questão das pessoas que fazem
hemodiálise. Vocês sabem que é muito doloroso o processo do retorna para as residências. Hoje
o carro que levava a equipe de hemodiálise está com problema e o Orley me falou que talvez esta
semana esteja pronto. Más os pacientes estão indo em um carro baixo sem poder levar um
acompanhante e este procedimento requer um acompanhante, pois no retorno de suas casas
precisa deste acompanhamento! Eu tive uma notícia agora e uma pessoa me ligou, Gilmar; que
essa semana teve paciente que defecou lá, sozinho, sem um acompanhante. Então! É necessário
nós termos imediatamente um carro maior e agilizar isso o mais rápido possível, pois vocês não
queiram saber como é doloroso o procedimento de hemodiálise e retornar debilitados para suas
residências. Finalizo minha fala como um grande político americano Abraham Lincoln, “A
democracia é o governo do povo, para o povo e com a participação do povo”. Não quero que
vocês me entendam que quando eu subo aqui nesta Tribuna sobre a cobrança que eu estou
fazendo, estou fazendo meu papel de representante. Não sou contra A nem B, estou a favor do
povo! Que quando chegam reivindicações com fundamento nós temos obrigação de estar pedindo
esclarecimentos para que sejam executadas e nossos munícipes façam jus a seus direitos. Boa
noite a todos! Dando continuidade a Presidência manteve franqueada a palavra aos Senhores
Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite a todos! Minha indicação quanto ao
humanizaSUS é no sentido de humanizar o atendimento de saúde da população! E quais são as
diretrizes? O acolhimento, quando a pessoa chega para ser atendida, Já vem sensibilizado, tá
doente, tá cheia de problemas, então é a forma de como acolher esta pessoa. Outra diretriz é de
gestão participativa e com a gestão. Uma outra é ambiência, um local adequado para o
atendimento, onde a pessoa se sinta a vontade e acolhida, uma clinica ampliada e compartilhada,
a valorização do trabalhador e a defesa dos direitos do usuário, as pessoas que precisam do
atendimento de saúde. Então a minha indicação vai ao sentido de melhorar o atendimento e de
promover uma saúde maior qualidade á população. Então eu peço ao Secretário de Saúde que
está aqui hoje, que se possível faça a adesão a esse modelo e que possa proporcionar assim
uma melhor assistência de saúde a população. O segundo ponto que eu quero tocar, alguns
meses, algumas pessoas me procuraram e pediram pra mim ter paciência com a gestão. Eu
entendo, tem três meses e meio já mais ou menos que eu tô tendo paciência. Só que a cobrança
e a pressão da população tá sendo demais! Há cobrança pela falta de medicação como a Olga
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explanou, Há cobranças pela falta de cestas básicas, há cobrança pelo transporte como o Gilmar
disse dos pacientes que fazem hemodiálise, Há cobranças porque os Centros de Convivência não
estão funcionando, até outro dia havia cobrança a respeito do Projeto Corra Pela Vida más o
Senhor Presidente disse que esse mês ia ser resolvido, então acho que tá praticamente resolvido,
eu acho, creio eu, né? E diversas cobranças. Eu procurei quando me cobraram a respeito dos
Centros de Convivências, eu não quero ser leviano e ficar acusando ninguém. Eu procurei a
assistente social e conversei com a Walquiria, conversei com outra psicóloga que trabalha lá, se
não me engano é Isabely o nome dela, e elas me mostraram todas as solicitações, todos os
memorandos encaminhando a Prefeitura e ao setor administrativo para que tomassem as
providências de compra de alimentos, de locação de imóvel e de uma série de coisas. Elas me
provaram tudo, e diante disso eu só tenho uma coisa a dizer, alguma coisa está falhando nesta
administração! Alguma coisa está engessando esta administração! Eu quero aproveitar tendo no
cargo de Chefe de Gabinete representando o Prefeito, aqui o Leandro, de levar o recado Leandro,
que é o seguinte! Eu acho que a administração pública não pode colocar interesses políticos
acima dos interesses da população! Aquela comida que vai faltar lá no Centro de Convivência pra
uma criança que faz lá, aquele almoço às vezes é o almoço que ele vai ter durante o dia, ele não
vai ter mais nada pra comer. Então pensem com carinho isso, e se identificar na administração
algum nó que tá travando essa administração, que vão lá e resolvam isso. Não fiquem presos a
questões políticas pequenas. É toda uma gestão que está sendo posta em risco! É o futuro do
Município que está sendo posto em risco! Se tiver que exonerar o funcionário que não tá
atendendo os requisitos de trabalho, que exonere esse funcionário! Não fique preso a isso porque
senão o Município não anda! Então gente esse é o meu recado tá! Eu gostaria de agradecer a
atenção de vocês e uma boa noite! A Presidência manteve a palavra franqueada aos Senhores
vereadores e na sequência passou a palavra ao Secretário Municipal de Saúde Orley Amaral
Cardoso: Boa noite a todos! Cumprimentar aqui o Presidente e em nome dele cumprimentar todos
os Vereadores e o Adilson aqui como Vice-Prefeito. Eu gostaria antes de chegar em algumas
colocações que foram ditas aqui, principalmente pelo Gilmar e pelo Gabriel e a gente queria que
entendessem também que todas as vezes que, principalmente usamos estas palavras, que eu de
forma alguma me sinto apreensivo e nem achando que é uma critica! Eu acho que a
administração pública é uma continuidade! E modelos de gestão têm vários e a gente adapta
algumas formas e acho que o papel de vocês como legislativo é realmente esse de fiscalizar, pois
representa o povo! Ora nós somos gestores públicos, más somos o povo também! Pra começar
eu queria dizer da campanha de vacinação da influenza e passar uns pontos que eu anotei aqui.
Nós passamos pela febre amarela que foi uma questão que pegou o Município de forma
surpreendente e sem tempo de planejamento e conseguimos uma boa a adesão e hoje nós
estamos com um percentual de oitenta e dois (82) por cento de pessoas vacinadas. Claro que eu
falei na ultima sessão existe um risco, porque uma pessoa que fica sem vacinar o risco ainda é
grande, nós temos o modelo aqui de Santa Leopoldina que tem uma cobertura de noventa e cinco
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(95) por cento de vacina e ele tá lá com trinta e cinco (35) pessoas internadas com suspeita de
febre amarela. O panorama do Município de São Roque do Canaã é de seis (6) casos da doença,
três (3) confirmados, um (1) em investigação e um (1) óbito. Então a nossa situação não é tão
confortável, mas ela tá diríamos sobre o controle. Então assim pra gente entender um pouco,
essa campanha da influenza que começa agora e popularmente chamada da gripe é uma
campanha gigantesca e que tem uma diferença da febre amarela. Não vai haver vacina para todo
mundo! Nós temos os grupos prioritários. Porque eu pedi para estar falando isso aqui? Que os
próprios Vereadores vai haver questionamentos! Vai estar ligando para a imunização e vai estar
querendo, Orley; arruma uma vacina ai para a minha esposa, meu filho, então assim, nós vamos
estar seguindo as normas do ministério da Saúde. Porque, qual é o meu público alvo? As
gestantes, as puérperas, os idosos, os professores que atuam em salas de aulas, as crianças da
APAE, que são as pessoas que terão direito as vacinas então assim nós vamos ter um critério
muito grande. Eu fui a uma reunião quinta-feira em Vitória e foi colocado assim: se faltar vacina
para uma gestante nós vamos por na sua conta! Então assim, eu tenho que ter um rigor e
gostaria de contar com a colaboração de vocês aqui do legislativo. Não tem como a gente dar
esse jeitinho, eu até falei brincando com a minha esposa, nem para você vai ter vacina! Só vai
quem é o trabalhador da saúde, pra quem atua dentro da área da saúde. Ou seja, outro público
que entra ai, são pessoas que tenham algumas enfermidades crônicas que tenham necessidades,
mas somente mediante um laudo médico. Aproveito o espaço aqui e vou fazer na rádio e pedir
para estar divulgando e tentar colocar carro de som se for possível, porque nas Igrejas a gente
recebe muitas criticas e eu acho que a gente que aceita ser Secretário de Saúde principalmente
pra quem acompanha ai que falem com propriedade as coisas e falem sem ter um lado político
quando a coisa é do interesse do povo. Sabe que todo mundo que entrar agora e vai entrar agora
nesta gestão, esta num momento extremamente complicado na economia do País e começa lá
em Brasília que todo mundo está careca de saber! Agora assim, as criticas eu absorvo e acho
que elas me fazem crescer, seja qualquer um que venha me falar. Eu tenho humildade para dizer,
não; Eu estou errado! E preciso consertar. Só que assim, infelizmente eu não tenho como debater
tudo o que as pessoas falam. Eu fui para Colatina sábado e fui de ônibus, e ouvi uma pessoa
falando “poxa agora não vai mais distribuir fraldas na Prefeitura! Acabou né?”. Então quer dizer, a
gente que tá na gestão sabe que não é isso, sabe que aconteceu uma licitação e as fraldas estão
para chegar e a gente tem cinquenta (50) pessoas cadastradas para receber fraldas e temos
outra coisa que entrou na conta da saúde e o orçamento já esta posto de dois mil e dezessete
(2017), que são óculos, cadeiras de rodas e tudo que está na nossa conta, e o orçamento é o
mesmo do ano passado. Ou seja, a gente tem que saber trabalhar com tudo isso para não deixar
o usuário ser atendido. Eu tenho demandas judiciais que é do ano passado, tenho desse ano e
assim eu não estou querendo fazer criticas, más eu tenho que ter um panorama do que eu
encontrei. Em relação a fraldas, por exemplo, eu pedi a pessoa agora responsável para fazer um
levantamento e um cadastro. Fraldas foram distribuídas sem critérios e eu não tenho um lá pra
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quem foi anotada a fralda e pra gente é difícil. Porque se tivesse tido um controle, existe ai o
Gabriel colocou e o Gilmar colocou pra gente refletir, é um problema da gestão e um ponto pra
nós pensarmos, mas também não posso me esconder do que eu tenho visto. Eu não vou ficar
aqui falando de A ou B, eu quero fazer o meu trabalho. Eu vim para São Roque, eu sou de São
Roque, mas eu quero trabalhar. Não precisa ter cara feia comigo por besteiras, porque fulano tá
do quinze (15), eu estou aqui para trabalhar para qualquer um que me procura. As pessoas são
muito levianas quando vira a cara para outra, porque ele aceita. Quem fala assim, há você é
doido estar como secretário, mas às vezes queria estar aqui também! Se a gente está aqui, a
gente tem que contar com a colaboração de todo mundo, e acho que a responsabilidade que a
gente tem como gestor é muito grande. Eu já fui à Promotora Doutora Vera três vezes porque eu
quero transparência no que eu faço. Eu não quero que alguém chegue aqui e fale que o Orley
desviou aquilo, que o Orley tá pegando aquilo, eu não preciso de nada disso! Única coisa que eu
quero ter é o meu nome limpo. Então assim, só esclarecendo que existem umas dificuldades e
não é, seja por organização de processo de trabalho que eu vou falhar também, infelizmente a
gente não consegue ser excelente em tudo. Más assim, a questão da fralda se tivesse um critério
um pouco maior, hoje a gente pega lá, pra quem foi entregue as fraldas? Não tem assinatura, tem
um rabisco. As camas que me pedem emprestadas, não acha uma cama. Cadeiras de roda?
Então isso ai também me dificulta! Porque agora é o Orley que não tem! Que não quer emprestar!
É o Orley que não está dando fraldas! Em relação à parte dos medicamentos, já aconteceu à
licitação, eu pedi a menina da Prefeitura para ver o andamento da questão e as empresas
receberam as solicitações e agora aguardamos os trâmites finais que é a questão da entrega.
Para mim está sendo um ponto muito difícil, porque eu entendo a necessidade das pessoas que
precisam dos medicamentos e às vezes chegam lá e não tem a quantidade que elas precisam.
Más eu creio que essa semana agora mesmo sendo mais curta, mas a gente já deve ter uma
parte deste medicamento. A gente começou assim ligando para as empresas e pedimos agilidade
na entrega e creio que a gente consiga resolver isso agora, respondendo já um pouquinho do que
a Olga colocou aqui na parte dos medicamentos. Só para lembrar também que quando eu estava
em Vitória e sei que isso aconteceu agora o trâmite de uma licitação, o período e o espaço de
uma para outra se pode ocorrer. Não deve ocorrer! Más, infelizmente aconteceu. E já aconteceu
em outros períodos porque eu já estive aqui e já trouxe azitromicina para o Município
independente de qualquer coisa. Então assim, eu não estou colocando para a gente entender
como defesa é uma realidade que está acontecendo. Eu como gestor tenho lá escrito e posso
sentar em particular com cada um. A questão da ambulância também, independente de politica,
eu fiz um contato com Santa Teresa no domingo porque a gente precisava levar um paciente e as
pessoas até já questionaram o porquê pedir uma ambulância emprestada a outro Município? Eu
repito aquilo, que se tem um parente meu ou qualquer outra pessoa, eu tenho que atender ela e
não olhar de onde está vindo. Eu liguei e conversei com a Prefeitura de Santa Teresa e eles
também me pediram umas coisas e eu emprestei também luvas e outras questões e isso tem que
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acontecer, pois tem que pensar na população. Quanto a UTI móvel quebrada, eu procurei nos
registros e o Lucian que está no pronto atendimento e posso até estar falando de coisas que
possam aparecer depois, mas manutenção preventiva daquela UTI eu não encontrei. Primeira vês
que quando cheguei eu procurei o Gabriel e o Doutor Rafael para me apresentar e conversar e
pegar algumas sugestões deles e na época eu até pedi sobre a ambulância, e algumas coisas lá
naquela UTI pela realidade nossa, as vezes ela não usa e acaba pelo desuso a tendência é
quebrar com mais facilidade. Isso não justifica, mas assim falta de manutenção preventiva é que a
gente tem que tomar cuidado agora é que vai ocasionar problemas maiores. Porque quando foi
detectado o problema da ambulância agora primeiro era o sensor, ai foi verificar o sensor e era a
questão da turbina, sendo três problemas. Uma questão que dificultou hoje e conversei com o
Toninho que foi atrás e o cara garantiu a entrega desta ambulância amanhã, seria hoje à tarde,
mas estava finalizando e mais do que vocês colocam aqui, eu estou mais apreensivo porque a
gente tem que se virar e dar a resposta colocando o carro na praça. A gente colocou mais
pressão nesta questão da oficina e creio que amanhã a teremos no nosso pronto atendimento.
Outra questão da ambulância é que a gente tinha em relação à emenda parlamentar que hoje a
doblò esse veículo pequeno, que quem conhece sabe que não é um carro muito propício lá para o
P.A., a gente leva o paciente para Colatina e o Silvio Avidos está sempre lotado e a maca tem
que ficar lá. Então o Gabriel sabe disso que ele fazia plantão ali. Então a maca fica e temos um
transtorno enorme porque quando você tem duas e fica uma e se chega outro acidente fica sem
nenhuma. Ai, precisamos de uma terceira ambulância e eu conversei com a administração para a
gente colocar um pouco mais ali de recurso próprio e adquirir esta ambulância pra gente ter três.
Sempre que sair uma teremos a outra e essa é a forma que eu tenho visto como gestor de acabar
com este tipo de problema, pra gente não ter mais isso aqui e qualquer lugar, que é o fundamento
da administração pública de ter excelência no atendimento às pessoas ali, e esse é o plano que
eu acredito que vai melhorar muito por parte do pronto atendimento. Nesse momento, o Vereador
Gabriel Força Silvestre solicitou um aparte ao Secretário, sendo concedido por este, assim se
manifestando: Deixa eu só fazer um aparte aqui Orley, se você de repente pensou quando eu
disse aqui que alguns entraves que ocorriam e deveriam ser verificados, em momento algum eu
me referi a sua pessoa. Eu disse que há problemas e acho que você acredita que também há!
Porque há problemas, e em três meses você não conseguir licitar medicação não é culpa sua! Eu
sei disso! Eu andei nas secretarias, mas algum ponto está falhando. Algum ponto no setor
administrativo está falhando! Então assim, eu sei da sua integridade, sei da sua competência, sei
da sua dedicação com a saúde pública então longe de mim criticar você e esse é o ponto que eu
queria tocar! Retornando a sua fala o Secretário assim se manifestou: Não, mas não é réplica
não! Mas o que eu falo é que eu não tenho mais como ficar explicando na rua aquele tipo como
eu comentei da pessoa dentro do ônibus. Eu não posso ficar ali debatendo com esse tipo de
pessoa, não é relacionado ao que vocês falaram não! Novamente o Vereador aparteou com os
seguintes dizeres: Só para não ter um mal entendido nessa situação! E outra coisa Orley, eu acho
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que ficar questionando e comparando gestão é um pouco complexo, porque você não estava aqui
durante a campanha, mas a campanha de quem é hoje administração é de fazer tudo diferente,
de utilizar tudo! Então, ficar comparando com a gestão passada eu acho que isso vai chegar num
ponto de saturação, até quando vai ser comparado com a gestão passada? Vão pensar pra
frente! Vão fazer o que foi prometido, certo? É só o que eu queria dizer, meus parabéns pela sua
fala, seus esclarecimentos, principalmente a questão da vacinação que é uma coisa que hoje
preocupa muito a população mesmo! O Secretário retornou sua fala com os seguintes dizeres: Eu
acho assim que dentro do que foi colocado, o Gilmar falou da questão da hemodiálise nós
tentamos assim, o percurso do conserto desse veiculo iria demorar mais que o previsto com
orçamento muito alto, eu sugeri com a administração e fez o requerimento pra que a gente
contrate um veículo para substituir esse carro e o pessoal ser atendido. Porque o que acontece?
O carro teve um orçamento muito alto pelo valor de tabela fixa do veículo, então a gestão tem que
comparar se compensa o conserto. Agradeço a oportunidade, é importante estar esclarecendo
essas coisas e estou à disposição para atender algum questionamento que se fizer necessário.
Obrigado a todos! Na sequência a Presidência agradeceu o secretário pelos esclarecimentos e
falou sobre o questionamento do inscrito na Tribuna Livre Senhor Adeuzir. Que estando presente
o Chefe de Gabinete e também levará para o secretário a questão da casa mencionada pelo
mesmo e ressaltou que alguma pontuação sobre o referido Bairro, que existe uma Associação de
Moradores e disse acreditar que como em outros Bairros do Município existe um horário para
acontecer à coleta de lixo neste Bairro também. Disse que irá conversar com o Secretário
responsável e se informar o porquê deste lixo estar sendo jogado no local mencionado pelo
inscrito. A Presidência reforçou sobre os direitos quanto cidadão e mencionou sobre a colocação
feita pelo Senhor Adeuzir sobre o carro estacionado em local impróprio. Se o responsável pelo
veículo não atender a solicitação em retirar o mesmo que está impedindo os serviços, se torna
caso de Polícia. Então tem que rever estas situações e buscar os responsáveis pelo zelo do
Bairro juntamente com a Associação de Moradores. A Presidência ainda sugeriu uma posterior
reunião juntamente com o Prefeito e Secretário para uma avaliação sobre estas questões.
Continuando a Presidência falou sobre a indicação sobre a iluminação, que o sistema de
manutenção de iluminação pública é feito por uma empresa de Santa Teresa muito antiga e teve
seu contrato renovado para dar continuidade e ela tem uma programação que advém do
Município e que qualquer munícipe pode estar informando os locais onde precisam trocar as
lâmpadas que estão queimadas ou qualquer outro defeito que ora precisam de manutenção. A
Presidência disse ainda sobre a importância da divulgação da vacinação conforme
esclarecimentos do Secretário de Saúde e informou que sobre o Serviço de Convivência será
posteriormente esclarecido pela Secretária responsável, e ainda sobre o Projeto Corra Pela Vida.
Disse que o pessoal está preparando o clube ABC, e como já informado em sessão passada
novamente esclareceu que o contrato terminou no final de novembro e inicia-se novo contrato
depois do carnaval e disse ainda que será preciso comprar novos equipamentos, pois alguns
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estão quebrados. E ainda salientou que este referido projeto corra pela vida só existe em São
Roque e no clube de São Jacinto é somente uma ginástica. Neste momento o vereador Gilmar
Meireles solicitou um aparte e assim disse: O Centro de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos como o próprio nome fala ele trabalha não somente com criança, más pode trabalhar
também com o idoso. O idoso também pode fazer parte deste programa Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da família. Lá tinha um grupo de aproximadamente quinze (15)
pessoas idosas que a Carla que era educadora social e trabalhava com eles dentro do Centro de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos na parte da manhã com atividades programadas de
acordo com a Secretaria de Assistência. Não é o Corra Pela Vida não! É uma atividade dentro do
Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos! O Corra Pela Vida é só aqui mesmo, o
Senhor está certo. Na sequência a Presidência informou que devem ser realizadas algumas
ações para retornar com as atividades físicas programadas conforme já aconteciam e ressaltou
que estará encaminhando o requerimento sobre o Centro de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos à Secretária Municipal de Assistência Social para que a mesma posteriormente possa
esclarecer acerca dos fatos solicitados. A Presidência ainda falou sobre os meios burocráticos
para a realização das ações demandadas pela administração pública bem como suas dificuldades
e também reforçou sobre a importância da participação popular em acompanhar as solicitações
apresentadas e também as ações que concretizam as mesmas. A Presidência reforçou o convite
à população em participar das sessões e a importância dos oradores inscritos. 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, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, Gilmar
Meireles e Olga Maria Dala Barba Simonelli.

Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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