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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 

REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 04 DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 

GERALDO SINGER. 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, realizou-se na 

sede da Câmara Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espírito Santo, a Primeira Sessão 

Ordinária, da Quarta 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. 

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 a ata da sessão ordinária, e a ata da sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 

vinte e seis de dezembro de dois mil e dezenove, e a ata da sessão extraordinária do dia nove de 

janeiro de dois mil e vinte, que foram aprovadas por unanimidade. A presidência solicitou a nobre 

secretária para efetuar a leitura do Expediente e da Pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 

064/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre implantação do projeto “Adote 

uma Praça” no município de São Roque do Canaã – ES e dá outras providências; Projeto de Lei 

nº 006/2020, de autoria do Vereador Renato Angelo Gastaldi, Dispõe sobre alteração do nome da 

Escola Municipal de Educação Infantil “Tia Neida” para Escola Municipal de Educação Infantil 

“Dario Casotti” e dá outras providências; Projeto de Lei nº 007/2020, de autoria do Vereador 

Gilmar Meireles, Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da Prefeitura 

Municipal de São Roque do Canaã – ES de informações sobre as obras públicas paralisadas, os 

motivos da paralisação, o período de interrupção e a nova data prevista para o término no 

Município de São Roque do Canaã – ES e dá outras providências; Projeto de Lei nº 008/2020, de 

autoria do Vereador Gilmar Meireles, Institui a “Semana Municipal de Educação no Trânsito” no 

Município de São Roque do Canaã – ES e dá outras providências; Projeto de Lei nº 009/2020, de 

autoria do Vereador Gilmar Meireles, Dispõe sobre a proibição de organizadores de eventos 

artísticos, culturais e desportivos, no âmbito do Município de São Roque do Canaã – ES, 

efetuarem a venda de bebidas em garrafas de vidro descartáveis e ou não, e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 010/2020, de autoria do Poder Executivo, Institui o Código 

Municipal de Meio Ambiente, dispõe sobre a política de meio ambiente, sobre o sistema municipal 

do meio ambiente e procedimentos de fiscalização ambiental para o Município de São Roque do 

Canaã; Projeto de Lei nº 011/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da 

Lei Municipal nº 406/2007 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 012/2020, de autoria do 

Poder Executivo, Dispõe sobre a dosimetria de multas ambientais e das infrações ambientais 

reconhecidas pelo Município de São Roque do Canaã; Projeto de Lei nº 013/2020, de autoria do 

Poder Executivo, Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 287/2004 e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 014/2020, de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Chefe do Poder Executivo 

Municipal a firmar convênio, não oneroso, com o Cartório do 1º Ofício, Comarca de Santa 

Teresa/ES, Henrique da Silva Rosa Bomfim, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 015/2020, 
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de autoria do Poder Executivo, Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio 

de parceria não oneroso e dá outras providências; Projeto de Lei nº 016/2020, de autoria do 

Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 895/19 e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 017/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre alterações da Lei 

Municipal nº 819/2017 e dá outras providências; Requerimento nº 003/2020, de autoria do 

vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Presidente da Câmara Municipal de São Roque do 

Canaã – ES, após deliberação do plenário, seja encaminhado à secretaria municipal competente, 

se existe possibilidade de instituir no município a política municipal de Agroindústria Familiar Rural 

e de Pequeno Porte de Processamento Artesanal no Município de São Roque do Canaã – ES; e 

Requerimento nº 004/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, requerendo ao Presidente da 

Câmara Municipal de São Roque do Canaã – ES, após deliberação do plenário, seja encaminhado 

à secretaria municipal de Assistência Social se existe possibilidade de conceder aos Conselheiros 

Tutelares de São Roque do Canaã – ES o fornecimento de ticket alimentação. TRIBUNA LIVRE: 

Não há inscritos. Em seguida, a presidência submeteu os Requerimentos de nºs 003/2020, 

004/2020 e 005/2020 à discussão e posterior votação, sendo todos aprovados por unanimidade. 

Não havendo oradores inscritos para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a 

presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: 

Boa noite, senhores vereadores, funcionários da Casa, agentes de saúde, ex-agentes de saúde, 

novos conselheiros tutelares, população que se faz presente, população civil. É nossa primeira 

sessão ordinária de dois mil e vinte, acho que não vamos começar muito bem, não estou aqui 

falando só como vereador, mas como enfermeiro, minha profissão, e dizer da situação que se 

encontra a saúde do nosso município. Quero tratar especificamente de uma situação que vem me 

atormentando, não só do ponto de vista de vereador, que deve satisfação à população, mas 

também como enfermeiro da unidade de saúde da Vila Verde. Queria dizer da dificuldade que está 

sendo para trabalhar sem os agentes comunitários de saúde, é incalculável, hoje eu não tenho 

controle nenhum sobre as gestantes do meu município, da minha área, me desculpem, não tenho 

controle das doenças crônicas, degenerativas, não tenho informações das localidades, tudo fica 

muito vago. Se eu for lá no posto, eu consigo, não chega informação pra gente, eu não consigo 

fazer um trabalho de qualidade. Então, isso é um dilema particular meu que está me causando 

sofrimento. Dizer que o Conselho Municipal de Saúde me procurou, alguns membros me 

procuraram para ver essa demanda, não só essa, mas como outras, a questão de exames, a Rede 

Cuidar, em que parece que a parceria não foi realizada, e estavam deixando de atender a 

população do nosso município. E hoje, pertinentemente, quero tratar da questão do agente de 

saúde, por quê? Tendo dito tudo o que eu falei até agora, sobre a necessidade, a importância do 

agente comunitário de saúde, porque ele é a interface que a gente tem com a comunidade, é 

através dele que a gente sabe o que está acontecendo no nosso território, e nos deparamos hoje 

com uma situação de uma nota da prefeitura, que trata como culpados da ausência dos agentes 

comunitários de saúde, os vereadores. Isso me deixou muito confuso, porque em momento algum, 

aqui a câmara votou pela contratação ou criação de vaga, ou pela exoneração de servidor, de 

agente comunitário de saúde. O que nós votamos aqui nessa Casa, que foi até muito discutido 

com os próprios agentes comunitários de saúde, foi a questão das atribuições do agente 

comunitário de saúde, atribuições essas, que nós vereadores não concordamos que eles deviam 
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realizar. Então, dizer que os vereadores aprovaram, reprovaram uma lei que causou a não 

contratação posterior de agente de saúde é uma falácia. As pessoas que estão dizendo isso estão 

faltando com a verdade, porque lá não diz quantos agentes de saúde devem ser contratados ou 

não. Se quisesse contratar os vinte e oito agentes de saúde, poderiam contratar, e aí a gente volta 

no assunto da questão da minha preocupação. O ano passado nós tivemos um surto de dengue no 

município, onde muitos de vocês agentes de saúde estavam envolvidos naquele processo de 

varredura das casas para localizar foco de Aedes e tudo mais. E, se nesse ano, esse mês agora 

que é verão, que agora é o período crucial, onde essas doenças reaparecem, voltar um caso 

desse? Uma epidemia de dengue, chikungunya, zika, ou da febre amarela, que teve também há 

alguns anos atrás, como a gente vai fazer? Aí disseram que está um processo seletivo, né, em 

andamento. Aqui eu tenho a cópia da internet, onde diz que a Secretaria Municipal de Saúde, de 

acordo com o TAC abriu pedido de processo seletivo, o qual deve ser encaminhado em dez dias 

de antecedência ao Ministério Público Federal. O conselho me disse que até o presente momento, 

e aqui eu vejo o Marinaldo, que é membro do conselho, até o dia trinta nada disso existia não, só 

se foi essa semana, não tem processo seletivo nenhum aberto da semana passada, só se foi 

ontem, coincidentemente ontem ou hoje, não tem, quem tá falando isso, tá faltando com a 

verdade. Eu respeito muito o secretário de saúde, sei do compromisso dele, sei que é uma pessoa 

digna e honrada, e que não compactua com isso. Voltando a dizer aqui sobre essa questão, eu 

gostaria de dizer que as agentes de saúde, depois da sessão, permanecessem que a gente 

gostaria de pormenorizar esse assunto, e botar os pingos nos “is”, para não ficar um mal 

entendido, porque do jeito que colocaram aqui, vereador Salvalaio e vereador Gilmar, estão 

acusando a gente, como se o não trabalho delas, o fato delas não estarem trabalhando, ou a falta 

de agentes comunitários nas localidades é por nossa causa. Sempre gente, desde o início, o 

desejo da administração, não entro em mérito se eles estão certos ou errados, para mim estão 

errados, era reduzir o número de agentes comunitários de saúde, quando nós reprovamos aquela 

matéria, aquela matéria ia dar condições para eles colocarem apenas doze agentes de saúde para 

trabalhar. Se a gente tivesse aprovado ela, hoje estariam falando para vocês agentes de saúde, 

que vocês não estão trabalhando porque os vereadores aprovaram um projeto lá que dava direito 

de contratar só doze. Aí a gente ia estar sendo crucificado da mesma forma, e hoje nós estamos 

sendo crucificados de forma mentirosa. Não foi essa Casa que decidiu isso não. Então, assim, 

gostaria que vocês compreendessem isso. Acho que isso está bem claro na mente de vocês, só 

estou reforçando, dizer que a câmara está parceira de vocês, e que no que for possível para nós 

revertermos essa situação, a câmara vai trabalhar nesse sentido. Então, após o expediente, 

permaneçam que a gente quer os nove vereadores conversar com vocês e tratar dessas questões. 

Eu queria também registrar, para não ficar no esquecimento, que o diretor geral da Cesan, que 

essa semana vai ser aberto aqui em São Roque o escritório da Cesan, é uma reivindicação que o 

vereador Gilmar participou ativamente disso conosco, todos os vereadores aqui, foi uma 

reivindicação dessa Câmara trabalhando em prol da população, do município, melhorando a 

qualidade de atendimento às pessoas que precisam desse atendimento, ao invés de estarem 

procurando sites. Às vezes, tem dificuldade de estarem se dirigindo a outros locais, vai ter aqui o 

escritório da Cesan para atender da maneira correta, sem mais nada a tratar. Só queria pedir 

desculpas por esses transtornos à população, e, no mais, meu boa noite! Vereador Claudecir 
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Strelow: Boa noite, senhores vereadores, população de São Roque, vice-prefeito! Ontem eu fui 

numa reza em Tancredinho, e teve uma moça que chegou falando sobre as agentes de saúde, 

criticando, e eu não sabia dessa nota, quem me falou dessa nota foi o Gabriel. Eu não acompanhei 

as redes sociais hoje, e essa menina me criticou, me xingou. Só que estava em uma reza e eu não 

dei muita atenção para ela, eu tenho até que voltar na Casa dela, e ela falou assim: Vocês, 

vereadores, tiraram as agentes de saúde do nosso lugar, mas brava mesmo, só que eu fiquei 

quieto, e aí cheguei hoje aqui na câmara e o Gabriel falou dessa nota; é muita cambada de 

covarde, eles fazem as coisas deles e jogar pra cima dos vereadores, a raiva que o povo tá, 

faltando agente de saúde, a dificuldade de conseguir consulta, eu fico muito triste, mas a gente 

não pode fazer nada nesse momento, fico muito triste mesmo, mas fico mais triste ainda eles 

fazerem as coisas erradas deles e culparem a gente. Então, uma boa noite! Vereador Gilmar 

Meireles: Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, vice-prefeito, colegas 

de trabalho dessa Casa, pessoal do conselho tutelar que se faz presente, agentes de saúde, 

senhores e senhoras, meu boa noite a todos! Senhor presidente, eu queria falar um pouco dos 

meus projetos de lei que foram feitos, mas eu não vou entrar nessa questão, vou falar só dos dois 

requerimentos. Fiz um requerimento solicitando ao Executivo a possibilidade de auxílio 

alimentação para vocês do conselho tutelar, eu acho injusto, vocês são funcionários iguais a todos 

os que nós temos, vocês têm direito sim de receber o vale alimentação, agora eu quero receber a 

resposta se não tem viabilidade o porquê não pagar a vocês o vale alimentação, e se precisar de 

algo que dependa dessa Casa, alguma lei, tenho convicção que os nobres pares estarão 

assinando positivo em relação a isso aí. E com relação à situação de vocês, agentes de saúde, 

como disse o vereador, vocês são o elo da saúde dentro das residências das pessoas. É através 

de vocês que o cidadão, aquele que, às vezes, não tem condições de naquele dia ou momento ir 

na unidade de saúde da localidade, seja para um remédio ou encaminhar um enfermeiro para 

fazer uma visita a um acamado, que temos exemplos aqui. Vou citar um exemplo: O nosso bairro 

que temos “ns” acamados, e como está a situação desses acamados? Cadê o agente de saúde? 

Constantemente a população está ligando para nós relatando essa situação. E o que nos 

entristece, vereador Gabriel, essa questão de pessoas que fogem da verdade, por que eu digo 

isso? Denegrir a imagem das pessoas, de quem trabalha; dizia-se que hoje essa Casa ia estar 

cheia de um grupo, não sei um grupo que muda etc. Muda aquilo, em relação aos vereadores, que 

vereador não trabalha, que tem que ter redução de salário, eu falo por mim, cada um fala por ele, 

eu tenho minhas atribuições aqui, cada um de vocês tem atribuições. Agora, o invejoso vai 

denegrir sua imagem porque ele não consegue fazer aquilo que você faz. Prega a inverdade, mas 

é fácil, gente, vem aqui, utiliza essa tribuna, se inscreve, vem aqui e relata isso, mas não fazer 

nota e pregar a inverdade. Vou tratar específico agora dessa nota que chegou à tarde. A única 

coisa que essa Casa votou, que nem o vereador Gabriel falou, em relação a vocês, foi aquele 

clamor que as agentes comunitárias estiveram aqui. Vocês estiveram aqui sentadas conosco 

quando chegou o projeto do Executivo. o que se tratava aquele projeto? Mexer nas atribuições de 

vocês, e nós não estamos de acordo, o que diz a constituição no artigo vinte e nove? Nós, 

vereadores, as nossa opiniões, as nossas palavras são invioláveis. Então, não tem necessidade de 

ter vereador pra dar opinião, e dizer ainda, vereador Gabriel, que lá atrás na nota consta que foi 

interposto por esse município uma ação judicial visando regularizar a situação, encontrando-se em 
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fase de citação da Câmara Municipal. Ué, entrar com ação contra os vereadores que votaram ou 

não votaram? O que diz a constituição no artigo vinte e nove? Nós não temos o direito de ofertar 

nossa opinião? Então, pessoal, é muito triste isso, e querer jogar os agentes de saúde, dizer que 

isso é de responsabilidade dos vereadores. Pô! Aí não, né! Desculpa, mas eu fico muito triste, 

porque eu tenho convicção que nosso propósito aqui é fazer com que nossa cidade cresça, tenha 

qualidade de vida, uma saúde de qualidade. Vereador Gabriel, você falou do surto da dengue. 

Hoje, a comunidade do Sítio Recreio ligou, e hoje foi a equipe da vigilância sanitária lá, pessoas 

com dengue, surto de dengue lá, se temos agente de saúde do Sítio Recreio aqui, lá estamos com 

surto de dengue, vereador Gabriel! Aparte Vereador Gabriel Força Silvestre: Só um aparte! A 

questão que você diz sobre o artigo vinte e nove e tal, quero dizer que isso é uma afronta a 

democracia, uma afronta à liberdade de expressão, é uma afronta à divisão dos poderes, porque 

os poderes são distintos, eles têm que respeitar as nossas opiniões também! E dizer Gilmar, que, 

infelizmente, lá no Sítio Recreio, não tem agente de saúde. A agente de saúde lá era a nossa 

amiga Grazi, que se faz presente, e que não foi recontratada. Vereador Gilmar Meireles: 

Exatamente, nós tínhamos lá. E aí? Como nós vamos conter isso? Então, fica aqui essa incógnita 

na cabeça de cada um de vocês. Meu boa noite a todos! Em seguida, a presidência passou a 

palavra ao vice-prefeito para fazer uso da tribuna. Vice-prefeito Adilson Bráz Broseghini: Boa 

noite a todos! Não vim preparado para falar, mas o presidente pediu, então vou atender a 

solicitação dele. A gente bem sabe, e já vem ajudando as agentes de saúde nessa covardia que 

estão querendo fazer com elas. Porque se a gente for pegar, em mil novecentos e noventa e nove 

acho que começou, nós tínhamos onze mil e alguma coisa de habitantes, e tinha a mesma 

quantidade de agentes de saúde. Então, hoje, se formos olhar temos quase treze mil habitantes. 

Então, pela lógica, reduzir? Deveria aumentar, né, a quantidade de agente de saúde, onde a 

população hoje acaba ficando desassistida, falta agente de saúde, enfermeiro, médico e, 

sucessivamente, acaba não chegando até eles as demandas do município. É muito triste! Eu faço 

parte da administração, mas não compactuo com esse tipo de atitude. Todo mundo aqui sabe, os 

vereadores, eu fico triste, participei da reunião das agentes junto com os vereadores, e sei que 

isso é uma covardia, é uma inverdade que eles estão querendo pregar para as agentes de saúde e 

também para a sociedade. Eu, Adilson, estou aqui à disposição para estar dialogando com vocês, 

e, extremamente, contra a redução do cargo de vinte e oito para doze. Então, quero parabenizar a 

atitude dos vereadores, falaram em reprovar projeto, eu não participei, acredito que não houve isso 

por parte de vocês, e dizer aos agentes de saúde, podem contar comigo, o que tiver dentro do meu 

alcance, eu estou à disposição para estar ajudando vocês! Obrigado! Boa noite! A presidência 

submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos, sem o 

intervalo regimental, o que foi prontamente acatado pelos senhores vereadores. Prosseguindo os 

trabalhos, a presidência solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores 

vereadores, confirmando-se a presença da totalidade. Logo após, a presidência submeteu à 
deliberação do plenário acerca da dispensa dos pareceres, em relação aos Projetos de Lei 
nºs 006/2020, 010/2020, 011/2020, 012/2020, 013/2020, 014/2020, 015/2020, 016/2020 e 
017/2020, que foi acatado pelos nobres vereadores, e, incontinenti, de forma alternada, 
submeteu à discussão e posterior votação os Projetos de Lei nºs 006/2020, 010/2020, 
011/2020, 012/2020, 013/2020, 014/2020, 015/2020, 016/2020 e 017/2020, sendo 
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aprovados por unanimidade os Projetos de Lei de nºs 010/2020, 011/2020, 012/2020, 
013/2020, 014/2020, 016/2020 e 017/2020, e rejeitados os Projetos de Lei de nºs 006/2020 
e 015/2020, sendo o primeiro com votos contrários dos vereadores Fabiano Margon, Olga 
Maria Dala Barba Simonelli, Gilmar Meireles, Claudecir Strelow e Geraldo Singer, e votos 
favoráveis dos vereadores Renato Angelo Gastaldi, Miguel Djalma Salvalaio, Gabriel Força 
Silvestre e Leonardo Casotti Peroni, e o segundo com votos contrários dos vereadores 
Fabiano Margon, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gilmar Meireles, Claudecir Strelow, 
Renato Angelo Gastaldi, Gabriel Força Silvestre e Leonardo Casotti Peroni, e voto 
favorável do vereador Miguel Djalma Salvalaio. 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: Claudecir Strelow, 

Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti 

Peroni, Miguel Djalma Salvalaio, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Renato Angelo Gastaldi.  
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