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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 

05 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos cinco dias do mês de fevereiro 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 Primeira 

Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência do 

Vereador Geraldo Singer. Havendo número legal, a presidência deu início aos trabalhos 

legislativos, e, em virtude da ausência do Primeiro Secretário da Câmara, Vereador Fabiano 

Margon, o Segundo Secretário, Vereador Claudecir Strelow, passou a secretariar os trabalhos, 

ocasião em que procedeu a chamada dos senhores vereadores, verificando a presença da 

maioria, estando ausente apenas o Vereador Fabiano Margon. Em seguida, 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 

submeteu à discussão a ata da sessão extraordinária do dia trinta e um de janeiro de dois mil e 

dezenove, aprovada pelos nobres edis ora presentes. Em seguida, a Presidência solicitou ao 

Secretário para efetuar a leitura do expediente. Expediente: Projeto de Lei nº 001/2019, de 

autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações nas Leis Municipais nºs 287/04, 406/2007, 

563/2009 e 564/2009 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 002/2019, de autoria do 

Vereador Gilmar Meireles, Dispõe em face ao direito da população à informação sobre a 

instalação de quadros informativos sobre a relação de medicamentos, bem como 

medicamentos em falta e possível data para reposição dos membros da Unidade Básica de 

Saúde no Município de São Roque do Canaã-ES e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

003/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

construção de rampas de acesso do passeio à soleira de entradas dos pontos comerciais, 

industriais e de serviços, e dá outras providências; Requerimento nº 001/2019, de autoria do 

Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de 

São Roque do Canaã, após deliberação do plenário, seja encaminhado por intermédio de 

Vossa Excelência ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) a instalação de 

redutores de velocidade (REV) ou lombadas eletrônicas, na Rodovia ES 080 São Roque do 

Canaã à Divisa de município com Santa Teresa - Córrego São Bento, nas proximidades da 

residência do Sr. Antônio Torezani, neste município; Requerimento nº 002/2019, de autoria do 

Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de 

São Roque do Canaã, após deliberação do plenário, seja encaminhado por intermédio de 

Vossa Excelência à secretaria municipal de Educação para que haja um estudo para uma 

possível introdução de assistentes sociais e psicólogos no quadro de profissionais nas escolas 

públicas municipais; e Indicação nº 079/2018, de autoria do Vereador Miguel Djalma 

Salvalaio, indicando ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, por 

intermédio da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos, que o Poder Executivo 

Municipal proceda o reparo do calçamento da Rua André Regattieri, que se inicia no Edifício 

Titanic e término na Cerâmica Safira, e também a poda de árvores e matos no referido trajeto. 
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Nesse momento, a presidência submeteu, de forma alternada, à discussão e posterior votação 

os requerimentos de nºs 001/2019 e 002/2019, sendo ambos aprovados por todos os 

vereadores presentes. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma 

regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gilmar 

Meireles: Boa noite a todos! Antes de tudo, desejar boas vindas às agentes de saúde que aqui 

estão. Com relação ao projeto de Lei, vocês observaram que não se trata só da classe de 

vocês, o projeto vai para as comissões, vamos analisá-lo para tomarmos às medidas cabíveis, 

com relação à aprovação ou não desse projeto de lei. Sempre levando a legalidade em cima do 

nosso regimento interno. Senhor Presidente, eu gostaria de desejar um bom trabalho dessa 

nova Mesa que aqui se faz, que agora irá conduzir os trabalhos nesses dois anos. E essa Mesa 

Diretora e os demais vereadores que se encontram aqui presentes, um trabalho com 

transparência, com legalidade, no bem-estar e na qualidade de vida do nosso município, e, 

esse é o propósito de cada vereador. Os meus cumprimentos, e desejo um ótimo trabalho 

nesses dois anos. Primeiro, eu quero falar um pouco desse requerimento, seu secretário, que 

abrange a área da Educação, onde nós sugerimos dois profissionais na grade, que é o 

assistente social e o psicólogo. Irão dar mais uma ajuda para os nossos professores. E o outro 

requerimento, Sr. Presidente, fala também da questão de uma lista que seja publicada, 

diariamente, com os medicamentos que estão faltando, e o prazo da chegada dos mesmos. 

Muitas vezes, os cidadãos ficam perdidos sem o medicamento, e com tratamentos atrasados. 

Se o projeto for aprovado, se tiver legalidade. Precisamos também propor projetos, a sociedade 

nos procura, são coisas relevantes para nossa sociedade. Outro projeto de lei de nossa autoria, 

que está sendo apreciado, é o Projeto aonde fala da obrigatoriedade da rampa de acesso nos 

pontos comerciais e empresariais. Às vezes, um deficiente não consegue ter acesso, até 

mesmo um carrinho de bebê, e esse projeto visa ser ajustado e se adequar, e, assim, mudar a 

qualidade de vida dessas pessoas. E é direito deles também. Sr. Presidente, eu também 

gostaria de frisar que nós vereadores temos o papel de buscar as reivindicações que a 

população nos procura, e levarmos, então, ao Executivo, para que os mesmos sejam 

executados. Eu gostaria de parabenizar também o subsecretário, Élber e ao Elielson, que 

sempre que ligo, estão sempre prontos para nos atender e ouvir às reivindicações. Só que 

acontece alguns entraves, porque alguns funcionários falam com a população que nós 

vereadores não mandamos em nada, nós apenas solicitamos ao Executivo que execute. E o 

funcionário que aí está, não precisa falar que o vereador Gilmar não manda em nada. Isso nos 

chateia muito. Então, eu falo que o cidadão não precisa ouvir isso. Quero deixar aqui os meus 

agradecimentos à secretaria de Obras, ao Élber e ao Elielson, que sempre que ligamos estão 

prontos para tentarem solucionar as coisas. Eu só não me conformo o cidadão falar isso, que 

eu não mando. Ninguém manda em ninguém não, nós só solicitamos reivindicações porque 

vocês nos colocaram aqui para fazer. Hoje eu ganho para isso, meu salário é pago por vocês, e 

o salário desse funcionário também. Meu boa noite a todos! Vereador Gabriel Silvestre: Boa 

noite a todos! Aos Secretários presentes, aos vereadores, ao ex-vereador, ao vice-presidente 

da APAE e também às agentes de saúde que estão aqui. Também queria parabenizar o Senhor 

pela eleição da Mesa, dizer que, embora eu não tenha votado no Senhor, tem o meu apreço e o 

meu respeito. Desejo que o senhor faça a gestão da Casa com serenidade, com bom censo, e 
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procurando sempre seus vereadores. Gostaria de deixar o meu registro aqui, quanto à matéria 

que foi enviada no final do ano passado. Eu gostaria de parabenizar o ex-presidente Miguel, por 

não ter colocado aquela matéria em votação, porque aquela matéria, por mais que ela poderia 

estar favorecendo alguns profissionais, como por exemplo, as agentes comunitárias de saúde. 

Só que, se a gente aprovasse aquela matéria, junto com ela, tinham outras matérias que 

prejudicariam outras pessoas. Então, eu gostaria de contar com a compreensão de vocês, com 

o que diz respeito a isso, e também quero registrar a importância que vocês têm na saúde 

pública do nosso município. Aqui vejo ex-colegas de trabalho, Vanessa, Sandra e Quênia, as 

outras também eu cheguei a estar junto. Saiba que o papel de vocês é muito importante, A 

unidade e a equipe de saúde são vínculo entre a comunidade e a equipe de saúde. Sem vocês, 

nós não saberíamos o que acontece nas comunidades. Nós não sabemos o que acontece nos 

bairros, nós não sabemos o que acontece lá no Militão. Então, vocês são de muita importância. 

Nada mais justo vocês serem valorizadas, receberem o piso salarial de vocês em dia. E vocês 

desculpem a nós vereadores, por não termos votado naquele momento, por estarmos 

prejudicando outras pessoas. Queria deixar esse registro para deixar claro essa situação. Eu 

gostaria também, Sr. Presidente, fazer um registro sobre a situação da saúde no município de 

São Roque do Canaã. Estão havendo muitas reclamações, eu reconheço as reclamações, 

muitas coisas não estão andando, não estão andando de verdade, viu população! Dinheiro tem 

em caixa, se quiser para fazer festa, para fazer saúde e tudo mais. O que tá acontecendo nessa 

gestão é o seguinte: Eu avisei desde o ano passado, e hoje eu voltei para secretaria de Saúde, 

aonde estou trabalhando no pronto-atendimento, e estou de perto acompanhando. E a conversa 

que estou tendo com os funcionários é a seguinte: Gabriel, nós já encaminhamos, mas quando 

o processo chega na prefeitura, ele não anda. O jurídico tem morosidade, o departamento tem 

morosidade, o que acarreta isso? Acarreta ambulância quebrada, falta de marmitas para os 

servidores, falta na compra de remédios. O dinheiro tem em caixa, tem dinheiro, mas tem que 

ter serenidade para que os projetos caminhem. Por exemplo, um processo chega na prefeitura, 

protocolo, aí ele tem um erro, um processo de aquisição ou manutenção de uma ambulância, 

eles olham lá, vê que tem o erro e jogam lá no canto, o que vai acontecer? Nada, ele está lá 

parado, agora se tem que ser prioridade, tem que valorizar isso, faça isso gente, eu já falei isso 

lá, não são números, lá tem pessoas, têm seres humanos, têm pacientes, têm profissionais que 

trabalham lá, são seres humanos que estão com dor, com estresse do dia a dia, que sofrem. 

Então, eu acho que tem que haver maior disposição para agilizar isso. Eu gostaria de ressaltar 

também e reconhecer a importância das equipes do pronto atendimento, principalmente, a da 

enfermagem. Trabalha em sistema de escala e plantão, entrando ano, sai ano, e nós não temos 

finais de semana, nós não temos feriados, nós não temos nada. Só temos nossas férias. O 

resto, não tenho nada contra, cada um fez o seu concurso e escolheu aonde ia trabalhar. Eu fiz 

para o pronto atendimento, que é do PSF, tem final de semana. Então, aqui, eu quero defender 

a forma que a enfermagem trabalha. É muito desgastante, ela deve ser valorizada, deve ser 

reconhecida, ela tem uma importância ímpar na saúde. Então, desmerecer esta classe é muito 

ruim. Gostaria de registrar também que todos temos falhas, ninguém é perfeito, tem enfermeiro, 

às vezes, que tem alguma falha, mas no conjunto, eu acho importante para a saúde pública e 

para a população são-roquense. Meu boa noite a todos! Vereador Claudecir Strelow: Boa 
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noite a todos! Quero cumprimentar a todos aqui presentes, ao Sr. Presidente e os secretários 

que aqui estão. Primeiro, quero falar que as suas falas, Gabriel, foram ótimas. Também quero 

falar de um episódio que, há quinze dias atrás, eu presenciei este descaso na saúde do nosso 

município. Eu cheguei de um velório, às sete da manhã, e fiquei sabendo que o meu Tio, 

Mazinho Brunow, tinha falecido ao caminho do PA de São Roque do Canaã. Fui ao Pronto 

Atendimento do nosso município e me deparei com uma cena horripilante. Uma jovem 

chorando de dor há mais de 40 minutos, e nenhum médico para atendê-la, e, eu tenho como 

provar isso que estou falando. Fiz o vídeo e algumas pessoas falaram que o Cacau quer 

aparecer, que o cacau quer ser ator da Globo. Cacau não quer aparecer, nem ser ator da globo. 

Cacau só não vai tampar o sol com a peneira. Daqui para frente, vocês vão conhecer o Cacau. 

Vejo aqui, meu amigo Patrick, tenho certeza que com você lá, as coisas vão melhorar. Quero 

agradecer a todos aqui presentes, e meu boa noite a todos! Nada mais havendo a tratar, a 

presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a presente sessão ordinária. Para 

constar, eu, Claudecir Strelow, ______________________ Secretário, extraí, lavrei e assino a 

presente ata junto com o Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes 

vereadores: Claudecir Strelow, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, 

Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato 

Angelo Gastaldi.  

 

                                                           

 

Geraldo Singer 

Presidente 
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