CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO
DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. PRESIDÊNCIA
DO VEREADOR MIGUEL DJALMA SALVALAIO.
Aos Vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito às dezoito horas, realizouse na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a
Terceira Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura sob a
Presidência do Vereador Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência solicitou o 2° secretário
para secretariar os trabalhos desta sessão, e logo 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 o Vereador Fabiano Margon, para efetuar a leitura de um
trecho Bíblico invocando a proteção de Deus, a Presidência solicitou ao Nobre Secretário
que procedesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se as ausências dos
vereadores Claudecir Strelow, Geraldo Singer e Olga Maria Dala Barba Simonelli, e havendo
quórum declarou abertos os Trabalhos Legislativos. Na sequência a Presidência colocou em
discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em quinze de fevereiro de dois mil e dezoito,
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 20 de
fevereiro de 2018: Requerimento nº 004/2018, de autoria do Vereador Gilmar Meireles,
requerendo seja encaminhado por intermédio do Excelentíssimo Presidente desta Casa à
Secretaria Municipal de Obras, uma estudo para instalação de rede de Iluminação Pública
na Rua Iolanda Guerra Racanelli, iniciando na residência do Sr. José Roque Chisté, nº 155,
e projetando-se até o nº 65, residência do Sr. Valdecir Merlo, na localidade do Distrito de
São Jacinto-ES. A Presidência convidou o Secretário Municipal de Saúde, Orley para fazer
parte da mesa. A presidência submete o requerimento n° 004/2018 à discussão. A
Presidência submete o requerimento n° 004/2018 à votação, e os vereadores que
aprovarem permaneçam sentados. Requerimento n° 004/2018 aprovado senhores
vereadores. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre a presidência
franqueia a palavra aos senhores vereadores, a presidência mantém franqueada a palavra
aos senhores vereadores. Neste momento a Presidência concedeu a palavra ao Secretário
de Saúde Orley. Secretário Municipal de Saúde Orley Amaral Cardoso: Boa noite a
todos, eu pedi um espaço para falar hoje, para falar que esta acontecendo aqui no
município, uma planificação da saúde, que é uma nova estratégia do Governo Federal,
Estadual e Municipal, que é uma organização da atenção primária saúde e ambulatorial
especializada, e nós temos uma grande missão que durante sete meses iremos trabalhar
seis oficinas e serão envolvidos neste momento 70 profissionais da saúde, e o que acontece
nestas oficinas? Vem uma pessoa do governo do estado, que são capacitadas, também
temos os facilitadores do Município, que estão recebendo treinamento em outro município, e
estão multiplicando o seu treinamento aqui no município, é um momento que envolve
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Regulação, Vigilância em Saúde, Atenção Primária, AMA, Pronto Atendimento, e todos os
profissionais, desde Agente de Limpeza até o Médico, o entendimento é que seja
organizada a porta de entrada, quais são elas, as unidades básicas de saúde, sabemos que
muitas vezes os processos são desorganizados, você faz o pedido da compra de
equipamento, mas na verdade não sabemos que aquele equipamento realmente é
necessário, porque não temos um estudo, e esta planificação vem para organizar estes
serviços, paralelo a isso nós temos a Rede Cuidar, que são locais construídos pelo Governo
Estadual, temos cinco unidades, nós por estarmos mais próximos a Santa Teresa, fizemos a
adesão à região de Santa Teresa, então que seria isso, é a organização da atenção básica
naquela lógica, que dizem os estudos de organizar e atender 80% da demanda dentro do
território, e essas outras questões que não são passíveis de resolver dentro do município,
elas vão para fora, mas com a guia de contra referência, tudo muito bem organizado, a
unidade cuidar de santa Teresa, ela é composta por oito municípios, nós temos apenas os
municípios que de Itaguaçu, Itarana, Santa Maria, Santa Leopoldina, São Roque do Canaã e
Fundão, então vai vir para câmara um pedido para um termo de cooperação, que já foi feito
uma consulta no Tribunal de Contas do Estado, de como que se faz o repasse no termo de
cooperação, hoje nós temos o MAC é média e alta complexidade, um recurso que vem
fundo-a-fundo, então esse recurso vai ser transferido direto para a rede cuidar, e aí tem que
ficar bem claro, para não ficar confuso, não é para a Prefeitura de Santa Teresa é para rede
cuidar, que ela é composta por oito municípios é um conjunto de municípios, então a lógica
é que o paciente ele tem ali um plano de cuidado dentro dessa rede, então ele chega lá, ele
vai ser atendido dentro das características, os exames ja sai com aquilo marcado,
agendado, uma lógica bem organizada, a gente pode depois tá pedindo aqui uma pauta
melhor, passar um vídeo para vocês entenderem, é interessante que os vereadores
entendam bem este processo, para que a gente possa acompanhar essa lógica, porque o
município, querendo ou não, é um novo modelo de gestão, e isso vai se passar até julho,
então cada vez vai ser o momento de estar monitorando, vendo o que que esta mudando, o
que que esta melhorando, o que precisa ser retomado, o que tem que começar do zero
novamente, então é um trabalho assim árduo que vai envolver diretamente as equipes, e é
interessante que o município esteja sabendo dessa nova ação que está acontecendo dentro
da Saúde, essas oficinas tiveram início hoje, e eu vim aqui também para fazer um convite,
que na sexta-feira nós recebemos um material do estado, não deu tempo para a gente vir na
sessão anterior para fazer este convite, e vim mostrar o livro que recebemos da rede Cuidar,
onde trabalharemos nas oficinas, e amanhã a partir das oito horas teremos a segunda
turma, aqui no salão pastoral paroquial, eu convido a todos os vereadores que tiverem a
disponibilidade de participar, é de extrema importância a participação do legislativo
municipal, porque tudo isto vai envolver no futuro, recursos financeiros, processos de
trabalho, e é importante a fiscalização para que ajude no trabalho, quem puder participar, vai
entender como funcionará esta nova planificação, sempre estarei em contato com a
população, porque sempre que houver estas oficinas, as unidades estarão desfalcadas, mas
estaremos comunicando à população, e eu agradeço a todos pelo espaço, Boa noite. A
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Presidência agradeceu à fala do secretário, e informou que participou da abertura da
primeira oficina, as quais serão seis, e é importante a participação do legislativo, como
órgão fiscalizador, é um horário um pouco difícil, mas se nós fizermos o esforço, sempre
algum representante estará presente, e parabenizou novamente o secretário, por este novo
plano que vai trazer para perto do município, muitos atendimentos que são feitos em vitória,
passarão para Santa Teresa, o que é bom para estes oito municípios que participam. Nada
mais havendo a tratar a presidência agradece a presença de todos encerrando 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: Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano Margon,
Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi.
Miguel Djalma Salvalaio
Presidente.
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