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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 16 

DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA 

DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realizou-se 

na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espirito Santo, a Décima 

Primeira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a 

Presidência do Vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou a Vereadora Olga Maria Dala 

Barba Simonelli para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a 

sessão sob a proteção de Deus. A presidência solicitou ao primeiro secretário, Sr. Fabiano 

Margon, a proceder a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a presença da 

totalidade. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos. Após, a 

presidência submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia nove de abril de dois mil e 

dezenove, que foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a presidência solicitou ao nobre 

secretário que fizesse a leitura do expediente e da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 

018/2019, de autoria do Vereador Gabriel Força Silvestre, Institui o Dia Municipal do Rock And 

Roll, no âmbito do Município de São Roque do Canaã, e dá outras providências; Requerimento 

nº 017/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens Casotti, através da secretaria municipal 

competente, se existe a possibilidade de criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa 

dos Animais, bem como o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais; Requerimento nº 

018/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, Sr. Rubens Casotti, através da secretaria municipal 

competente, se existe a possibilidade/viabilidade de colocar um corrimão na ladeira que dá 

acesso à Unidade de Saúde Ethevaldo Francisco Roldi; Indicação nº 006/2019, de autoria do 

Vereador Gilmar Meireles, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque 

do Canaã, por intermédio da secretaria municipal de Administração e Finanças e da secretaria 

municipal de Obras e Serviços Urbanos, a realização de processo de regularização fundiária no 

município de São Roque do Canaã; e Indicação nº 007/2019, de autoria do Vereador Gabriel 

Força Silvestre, indicando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, 

por intermédio de sua secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos, a instalação de 

parapeitos ao longo das extremidades da ponte sobre o Rio Santa Maria do Doce, localizada nas 

propriedades dos senhores Paulo Cesar Ronconi e Dionísio Coser, nas imediações da Igreja 

Católica da Comunidade da Barra de Santa Júlia, no Município de São Roque do Canaã. A 

presidência submeteu à discussão e posterior votação, de forma alternada, os requerimentos de 

nºs 017/2019 e 018/2019, sendo ambos aprovados pelos senhores vereadores. Não havendo 

oradores inscritos para fazer uso da palavra, a presidência franqueou a palavra aos senhores 

vereadores. Vereador Gilmar Meireles; Sr. Presidente, Mesa Diretora, colegas Vereadores, 

colegas de trabalho dessa Casa de Lei, senhores e senhoras que se fazem presentes, o meu boa 

noite a todos! Quero falar em relação a esse requerimento, requerimento 017/2019. No decorrer 

do nosso mandado tivemos algumas reuniões com algumas ongs, com algumas pessoas ligadas 
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aos animais dentro do nosso município. Em nosso município presenciamos  muitos gatos e cães 

que vivem na rua. Então, temos que trabalhar a política sobre isso dentro do município. Muitas 

pessoas nos procuram para saber o que esta sendo feito hoje, qual a política em questão aos 

animais. Com esse intuito, eu estou solicitando ao Executivo para que ele se manifeste em 

relação à criação de um conselho para trabalhar as política relacionadas a essas questões dentro 

do nosso município. Às vezes, as pessoas nos procuram e a gente não sabe o que fazer. Às 

vezes, um cachorro, um animal que esta ali na rua, enfim, algo tem que ser feito e também tem 

que ser feito política sobre isso aí. Nada mais justo que criarmos um conselho de defesa ao 

animal dentro do nosso município, e esse requerimento tem esse intuito. O outro requerimento 

Sr. Presidente, ele fala em relação à construção de um corrimão na ladeira da unidade de saúde. 

Tem a questão de idosos que ali sobem, pode acontecer de ocorrer alguma coisa, e com a 

construção desse corrimão, isso vai diminuir, e até mesmo não deixar acontecer nenhum 

acidente. Então, a gente pede resposta, se tem viabilidade, e porque isso ainda não foi feito. 

Outra coisa, Sr. Presidente, eu faço uma indicação, é a questão à regularização fundiária em 

nosso município. Temos alguns bairros que precisam de escrituras, alguns bairros estão ainda se 

formando clandestinamente, e precisa do poder público para  fazer a chamada regularização e do 

incentivo. Ajudar e dar incentivo para que as pessoas consigam ter uma escritura, e com as 

escritura consigam vários recursos para a sua casa. Então, essa indicação tem o intuito de nós 

trabalharmos a regularização fundiária dentro do município de São Roque do Canaã. Tenho a 

convicção de que os vereadores vão estar analisando. Outra questão, Sr. Presidente, é a 

unidade de saúde, algumas pessoas passaram por aqui, que a nossa saúde do município, a 

gente pede ao Executivo, Sr. Presidente, que seja olhado com carinho, porque eu sempre digo, 

nós temos que trabalhar com prioridades, e no município tem as prioridades. Mais hoje é a 

saúde. As pessoas que vão na unidade de saúde não vão lá brincar, elas vão porque precisam. 

Tem pessoas que chegam lá e se deparam sem médico. Então, que seja revisto isso dai, a 

questão da saúde, porque não é legal os cidadãos procurarem e, às vezes, chegam nas 

unidades de saúde, falam coisas que não deveriam falar. Mas se coloque no lugar de pessoas 

como essas. Então, que seja visto isso com um pouco mais de carinho, com a saúde dentro do 

nosso município. Meu muito obrigado e meu boa noite a todos! Vereador Gabriel Força 

Silvestre; Meu Boa noite a todos e a todas! Primeiro lugar, Vereador Gilmar, eu queria 

parabenizar o requerimento que você fez, a respeito do corrimão na subida do posto de saúde. 

Eu fiz uma indicação no ano passado sobre isso, e eu acho que é uma necessidade. Realmente 

tem pessoas idosas com dificuldade em chegar ao local de atendimento. Eu já conversei com o 

secretário, já pedi e ele disse que vai realizar a obra, mas temos que cobrar mesmo, para que 

seja feito o mais rápido possível. E sobre a saúde, agora até mesmo voltei a trabalhar em São 

Roque, o negócio é o seguinte: Existe uma empresa com o nome Ordesc, que há dez anos já 

vem trabalhando aqui, e essa empresa, ela não toma providências, vai até encerrar o contrato 

com o município né! Então, assim, a gente fica preocupado porque o município tem o convênio 

com essa empresa, essa empresa não se manifesta, aí a gente passa para o secretário, o 

secretario já notificou. Então, eu acho que o município tem que tomar uma atitude mais severa, 

enérgica, para ver o que fazer. Se vai continuar terceirizado ou não, também que agilize o 

processo licitatório para quando essa empresa sair, já tenha uma nova empresa com médicos. 
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Então, há necessidade de providências urgente. Eu já cobrei do secretário de saúde, já cobrei da 

secretária de finanças uma providência mais enérgica, e que eles tomem atitudes e que 

contratem médicos até essas questões de PSF serem resolvidas, pois o pronto atendimento, 

Jaime, já esta com quase oitenta fichas diárias já em um período de 12 horas. Que médico, que 

ser humano é capaz de atender isso daí? É um absurdo! Então, assim, a pessoa quando é 

doente, não é só no ponto de vista físico, mais também ela está fragilizada psiquicamente. E 

então, quando eles chegam lá, chegam já bravos, às vezes, chegam revoltadas e também quem 

paga o pato são os profissionais, enfermeiros, médicos, motoristas. Se o vereador quiser usar a 

palavra fica a vontade a complementar aqui! Vereado Leonardo Casoti Peroni; Estou querendo 

dizer que só vai ficar até dois mil e vinte assim. Até dois mil e vinte! Continuando Vereador 

Gabriel Força Silvestre: Então, assim vereadores, temos que cobrar mesmo, porque está 

ficando complicado. Queria dizer agora, do projeto de lei que eu realizei nessa Casa. Pela 

demanda da população, São Roque do Canãa é um município rural, só que existem amantes do 

Rock and roll aqui, e eles me procuram, pediram e falaram. E eu acho assim, dentro do meu 

ponto de vista e da cultura, eu acho que é útil e é viável. E conto com a colaboração de todos 

para aprovação deste projeto. Meu boa noite a todos! Vereador Miguel Djalma Salvalaio Meu 

boa noite a todos, a Mesa Diretora, aos colegas vereadores, vice prefeito e a todos presentes. Na 

semana passada, eu e o vereador Renato participamos da conferência municipal de saúde, e lá 

foram encaminhadas propostas para o Estado. Também com a conferência estadual que vai 

acontecer agora nos próximos dias. Essa questão da empresa que o vereador Gabriel falou, me 

parece que não está pagando direito os médicos, já com reclamações. Vereador Gabriel Força 

Silvestre: Só um minuto Jaime, tem uma parte que eu me esqueci de falar, é que essa empresa 

Ordesc, está a dez anos no município, só que se vocês observarem, ela nada contribui para o 

nosso município. A única coisa que ela faz é tirar funcionário do município e trazer os de fora. 

Somente isso, nada contribui para o município. Obrigado pela palavra. Vereador Miguel Djalma 

Salvalaio: Na época, em dois mil e um, quando fizemos o PSF, a gente tinha o contrato com a 

Associação ABC, que fazia o pagamento das contratações dos médicos. Então, essa Ordesc, 

além de trazer despesas, ela vai tirar um percentual para ela, e ainda está ainda deixando nessa 

situação o município. Na época da associação, o próprio secretário corria atrás. Hoje, 

infelizmente, né! Semana passada eu passei umas duas vezes no PA, hoje mesmo eu fui na 

unidade em São Jacinto, e estamos sem médicos em mais três unidades, ai sobra tudo aqui para 

o PA mesmo. E o PA não consegue atender toda essa demanda, porque é só urgência e 

emergência. E a pessoa acaba vindo ali por qualquer coisa mesmo. Temos que ver isso, porque 

é uma situação que, realmente, tem que ser rápido pra resolver, porque não pode esperar a 

Ordesc decidir quando ela vai rescindir contrato com a prefeitura ou não. Diversos municípios já 

vem reclamando dessa empresa Ordesc mesmo, que não presta um atendimento satisfatório. É 

muito importante nós Vereadores estarmos cobrando, e resolvendo isso, porque quem está 

sofrendo é a população. Meu boa noite a todos! Obrigado! 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: Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba Simonelli, 
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Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leronardo Casotti Peroni, Renato Angelo Gastaldi, 

Fabiano Margon e Geraldo Singer. 

 

 

 

Geraldo Singer 

Presidente 

 


