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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 

19 DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER. 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito 
horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do 
Espírito Santo, a Trigésima Nona Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 
Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo Singer. A presidência 
convidou o Vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho bíblico, 
declarando, em seguida, aberta a sessão sob a proteção de Deus. Prosseguindo, a 
presidência solicitou ao secretário, Sr. Fabiano Margon, a proceder à chamada dos 
senhores vereadores, verificando-se a presença da totalidade. Havendo quórum, a 
presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que submeteu, 
de forma alternada, à discussão as atas das sessões ordinária e extraordinária do dia 
doze de novembro de dois mil e dezenove, que foram aprovadas por unanimidade. A 
presidência solicitou ao nobre secretário para efetuar a leitura do Expediente: Projeto 
de Lei nº 046/2019, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa 
do município de São Roque do Canaã para o exercício financeiro de 2020. TRIBUNA 
LIVRE: Inscrito: Orlei Amaral Cardoso - Assunto: Contratação de médico através de 
bolsa de estudo. Havendo orador inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma 
regimental, a presidência passou a palavra ao orador inscrito, Sr. Orlei Amaral 
Cardoso: Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, os presentes, em nome de 
todos cumprimento também o presidente da Câmara, Geraldo Singer. O motivo de estar 
aqui hoje é para falar um pouco dos programas de governo do Renato Casagrande. Ele 
fez uma reunião com todos os secretários municipais no início do ano agora, mais 
precisamente no mês de abril, e lançou um pacote de programas. Programas de sistema 
de informação, então, toda a forma de sistema de informação, que é a nível nacional, 
está sofrendo algumas alterações a nível estadual, e ele está repassando esses 
sistemas para os municípios. A contrapartida do governo do Estado vem no sentido de 
material tecnológico. Ele está passando cerca de nove vírgula quatro milhões para 
compra desses equipamentos, e aí, uma forma geral, os municípios que não têm 
prontuário eletrônico, ou que queiram implantar, mas não têm computador, ele vai estar 
cedendo esses computadores para os municípios. Dentro desses pacotes que o governo 
está lançando, ele lançou um que, talvez, é a galinha dos ovos de ouro, que é a questão 
do médico residente, o médico de família. Os vereadores aqui têm presenciado ao longo 
desses quatro anos de gestão, que uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje, 
é a questão de manter um médico na unidade de saúde. A gente tem uma rotatividade 
enorme de profissionais, e um dos pontos que o Tribunal de Contas abordou é a 
rotatividade, porque os médicos não param nas unidades básicas. O primeiro ponto era 
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a dificuldade financeira, o nosso município pagava oito mil reais bruto para o profissional 
do PSF, isso quando nós tínhamos a empresa Ordesc no município. Depois o Executivo 
colocou o valor de onze mil reais. Nós conseguimos parcialmente manter alguns 
profissionais, e, mesmo assim, por interesses particulares, eles, às vezes, não ficam. 
Esse é um problema não só de São Roque do Canaã, mas de outros municípios. O 
governo do Estado colocou nesse pacote a questão do médico família, pagando esse 
profissional por meio de bolsa de estudo. Ele lançou a lei 909, que ela é de abril agora 
de dois mil e dezenove. Ela dá legalidade ao município contratar esse profissional e 
pagar a ele por meio de bolsa de estudo. Como seria esse modelo de gestão? O Estado 
lança o edital, o município que tem interesse credencia as suas vagas que deseja, e 
seleciona esse profissional para o município. Quem vai pagar esse profissional é o 
município. O Estado só tem o papel de abrir edital e monitorar. E aí, uma das vantagens 
que nós temos, enquanto município, é que o profissional vai receber onze mil e 
oitocentos reais líquido. Então, essa é a proposta do governo do Estado para que os 
médicos se fortaleçam e façam mais. A proposta é que nós tenhamos no final desses 
três anos, médicos que resolvam oitenta a noventa por cento lá na unidade. O que a 
gente foca é a população, e o médico vai criar um vínculo com a comunidade. Nós 
temos aqui duas vagas credenciadas, e, quando abrir um novo edital, a gente vai 
inscrever mais dois médicos. Então, eu queria estar vindo aqui apresentar para vocês 
um pouco o que é esse instituto. Instituto Capixaba de Ensino e Pesquisa. Quando 
chegar para os senhores avaliarem, a gente pede que seja feito um esforço para poder 
dar agilidade nessas questões. O que vai ser preciso é que a gente elabore uma lei 
municipal, e que isso seja regulamentado na forma de decreto. Então, era isso que eu 
queria estar apresentando para vocês, e a importância que é a gente colocar esses dois 
médicos pelo instituto, sendo bom para o médico, bom para o município e melhor para o 
usuário. Essa era a pauta que eu tinha para trazer, e agradeço a escuta de todos vocês. 
Prosseguindo os trabalhos, a presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. 
Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, 
a população que se faz presente na Casa. Eu queria, em primeiro lugar, senhor 
presidente, parabenizar a atitude do secretário de Saúde Orlei, reconhecer que o grande 
gargalo da saúde pública, estratégia da saúde da família, há muitos anos, e não só aqui, 
é a ausência de médicos. Essa rotatividade imensa de médicos. Aqui a gente pode 
perceber não só a questão financeira que dificulta a permanência do médico no 
município. O médico quer ficar perto dos centros urbanos maiores, onde tem maior 
acesso à informação, maior acesso a bens de consumo, a serviços, coisas que, às 
vezes, o município do interior não pode proporcionar para ele. Então, eu queria 
parabenizar por essa iniciativa de estar conseguindo duas vagas no momento, e espero 
que outras duas sejam contempladas posteriormente. Dizer que hoje trabalho na 
unidade da Vila Verde, e está sendo uma dificuldade muito grande trabalhar sem médico 
lá. E queria parabenizar o senhor nesse sentido. Sugiro ao Poder Executivo a aquisição 
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de uma Van para atender esses pacientes que vão para outras regiões: Aracruz, 
Linhares, João Neiva, para que facilite todo esse processo de não ter que tirar carro de 
PSF, ou de outros serviços, para poder estar levando outros pacientes. Fica aqui essa 
observação e essa sugestão para aquisição de um novo veículo para estar atendendo 
essa demanda. Meu boa noite a todos! Vereador Gilmar Meireles: Presidente, Mesa 
diretora, colegas vereadores, vereadora, colegas de trabalho dessa Casa, secretários 
que se fazem presentes, senhores e senhoras, boa noite! Eu acho, vereador Gabriel, 
que o investimento na saúde é necessário. Como foi dito aqui, a atenção básica é a 
porta de entrada de usuários de dentro do município. Nós sabemos das dificuldades que 
nós estamos tendo, com relação à questão médica. Eu acho que essa questão aí vai 
facilitar mais nós termos aqui um médico no período de três, quatro anos, com um custo 
que não vai ser tão grande para o município, uma vez que, como foi dito, a questão dos 
encargos são muito altos. E essa economia que vai se fazer pode contratar outro 
profissional. Na questão da logística dos pacientes, a gente sente na pela quando chega 
o cidadão nos procurando, foi marcada uma consulta em tal lugar e não tem carro. 
Sugiro, secretário, e nós estamos fazendo aqui várias suplementações, e se precisar de 
algo que tiver ao nosso alcance, mande para essa Casa para que a gente possa 
minimizar essa questão. Lembrei também que nós sugerimos ao Executivo para adquirir 
um veículo para atender a secretaria de Educação. Fica aqui o meu boa noite a todos! 
Antes de encerrar a sessão ordinária, a presidência passou para os senhores 
vereadores que a sessão extraordinária convocada pelo Ofício Circular nº 014/2019, do 
Gabinete da Presidência, que realizar-se-ia nesta data, dia 19/11/2019, às dezenove 
horas, em cuja ordem do dia constava o Projeto de Lei nº 049/2019, não será mais 
realizada, em virtude de o Excelentíssimo Prefeito ter solicitado a esta presidência a 
retirada de pauta da matéria, através do Ofício nº 545/2019, do Gabinete do Prefeito, 
que foi prontamente acatada, nos termos do § 2º, do artigo 130, do Regimento Interno.  
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: Geraldo 
Singer, Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba Simonelli, 
Gabriel Força Silvestre, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Renato Angelo 
Gastaldi e Fabiano Margon. 
 
 

Geraldo Singer 
Presidente 

 
 

 


