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ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 

LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 08 

DE MAIO DE 2018. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 

MIGUEL DJALMA SALVALAIO. 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, realizou-se na sede da 

Câmara Municipal de São Roque do Canaã, do Estado do Espírito Santo, a Décima Quarta Sessão 

Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a Presidência do Vereador 

Miguel Djalma Salvalaio. A Presidência acolheu a todos os colegas Vereadores e Vereadora, os 

funcionários da Casa, representante da APAE, da ABC, Secretário Municipal de Educação, Glauber, 

e, incontinenti, convidou a Vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli para efetuar a leitura de um 

trecho Bíblico, invocando a proteção de Deus. Em seguida, a presidência solicitou ao nobre 

secretário que procedesse a chamada dos senhores vereadores, confirmando a presença da 

maioria, e ausente o vereador Fabiano Margon, ausência esta devidamente justificada ao 

presidente desta Casa. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos. 

Em discussão a ata da Sessão Ordinária realizada em 02 de Maio de 2018, aprovada por todos os 

vereadores presentes. Posteriormente, a presidência solicitou ao secretário para efetuar a leitura do 

expediente. Expediente: Pauta da Sessão Ordinária do dia 02 de maio de 2018, em 

conformidade com o art. 156 e seguintes do regimento interno: Projeto de Lei nº 020/2018, de 

autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e 

dá outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina 

por sua APROVAÇÃO, com a Emenda Supressiva nº 001/2018, e Emenda Modificativa nº 

001/2018;A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opina por sua APROVAÇÃO, 

com a Emenda Supressiva nº 001/2018, e Emenda Modificativa nº 001/2018; Emenda 

Supressiva nº 001/2018, ao Projeto de Lei nº 020/2018, de autoria da Comissão Permanente de 

Legislação, Justiça e Redação Final, suprimindo da redação do art. 4º do Projeto de Lei nº 

020/2018, a expressão “Art. 2º”; Emenda Supressiva nº 001/2018, ao Projeto de Lei nº 020/2018, 

de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, suprimindo da 

redação do art. 4º do Projeto de Lei nº 020/2018, a expressão “Art. 2º”; Emenda Supressiva nº 

001/2018, ao Projeto de Lei nº 020/2018, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, 

Justiça e Redação Final, suprimindo da redação do art. 4º do Projeto de Lei nº 020/2018, a 

expressão “Art. 2º”; Emenda Modificativa nº 001/2018, ao Projeto de Lei nº 020/2018, de autoria 

da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, Modifica a redação do art. 5º do 

Projeto de Lei nº 020/2018; Projeto de Lei nº 021/2018, de autoria do Poder Executivo, Dispõe 

sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. A Comissão 

Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final opina por sua APROVAÇÃO. - A 

Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opina por sua APROVAÇÃO. Havendo orador 

inscrito para fazer uso da tribuna livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra ao 

inscrito o senhor Orlei Amaral Cardoso para tratar do assunto Cirurgias eletivas, exames e 

consultas especializadas. Orlei Amaral Cardoso: Boa a noite quero cumprimentar o presidente e 

todos os vereadores e pessoas aqui presente, meu pedido hoje da tribuna, é para trazer a 

população e falar das cirurgias agendadas, e exames especializados, pois a demanda é muita no 

município e nos temos que mostrar a realidade, e buscar meios de resolver. São cirurgias em que o 
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paciente na maioria das vezes o paciente tem consultas na clinica da UNESC que faz esse 

atendimento, o agendamento via email, você sai da UNESC e faz o agendamento. O grande 

problema é que o paciente chega e somente temos três consultas por mês, o qual é pago por 

recurso estadual só que esse recurso nos usamos para pagamento de médicos e meio e alta 

complexidade, nós temos uma oferta muito pequena, e uma demanda muito grande, nos tentamos 

melhorar isso via PPI(Programação Pactuada Integrada) você pode mexer nela a qualquer tempo, 

nem tudo que esta dentro dessa programação esta dentro do território municipal sendo assim as 

pessoas tem que se locomover para outro município, via recurso do MAC. Para cirurgia não existe 

jeitinho pois temos cotas de cirurgia para ser cumprido, para tentar melhorar isso, nós temos hoje 

dentro do hospital de Santa Teresa, nós repassamos  100 mil reais, recurso destinado ao hospital, 

nos vamos fazer um estudo com a  Santa Teresa e Colatina, para tentar aumentar algumas 

cirurgias. Porque quando você tem que fazer uma cirurgia você tem que ter a consulta. Em colatina 

nos temos essa facilidade pois pela UNESC o qual faz serviços de responsabilidade social, nos não 

precisamos retirar dinheiro da PPI. Nós estamos buscando meios para aumentar essa questão de 

cirurgias, com capacidade de gestão, o estado tem muito tempo que não passa dinheiro para essa 

questão. Um segundo ponto é como se faz o agendamento da consultas e dos exames 

especializardes, nos temos o sistema de informação que se chama SIZEG, esse sistema tem que 

estrar via sistema, não se faz mais aquela consulta fora do sistema. Todo paciente que passa nos 

prontos atendimentos que necessita de uma cirurgia que não esta dentro da responsabilidade do 

Município tem que ser dentro do SIZEG, nós temos ecocardiográficas quarenta por mês, 

endoscopias somente temos uma, microscopia de córnea, temos umas oferta um pouquinho maior 

temos dez, espetrometria temos somente uma, infelizmente as vezes as meninas que marcam 

sofrem, pois alguns dizem que elas não querem marcar, sendo que é porque se somente tem uma, 

como que vai marcar duas, o sistema só te da uma, ele só abre para uma. Consulta pediatra nos 

somente temos dez, oftalmologia para catarata somente temos cem, glaucoma temos cem, consulta 

de ortopedia de joelho temos dez, coluna mais dez, ortopedia para mão temos dez, e traumatologia 

pediátrica temos vinte, em relação a consulta de urologista temos dez para adultos e dez para 

pediatras, para a região de Colatina temos biopsia de próstata, colonoscopia temos 30, tem 

eletroencefalograma, audiometria, consulta em ginecologista oncologica, cardiologia geral temos 

seis, consultas cardíacas, cirurgias oncológicas e cirurgias plasticas. Sã todas dentro da região de 

Colatina todas tem que respeitar rigorosamente a PPI, vocês devem estar perguntando secretario e 

aonde tem uma ou duas consultas, o que vocês pretendem fazer, o que temos que fazer é trabalhar 

dentro da PPI, o estado não se manifestou em disponibilizar recurso nenhum em relação a isso ai, 

tem coisa que vem de la de 2003 e 2011 e o recurso não muda é o mesmo. Você tem que fazer 

muito com pouco, então a gente coloca para vocês irem sabendo do agendamento e das 

dificuldades, nos temos que fazer muito com pouco, pedimos o apoio de vocês para propor alguma 

ideia, pois isso é ai é do povo, temos que nos unir como fazermos aumentar a questão de consulta, 

pois a pessoa que precisa de consultas e demora seis meses ou um ano ele sofre muito, quero 

também aproveitar aqui que eu fui à radio hoje sobre a campanha da vacina influencia, a vacina 

começou no dia 23 de abril e vai se estender até o dia 1 de julho, no dia 12 de maio sábado agora 

será o dia D, então nas quatros unidades de saúde vai ter vacina de oito até as quatorze horas e na 

sede de oito até as dezesseis, público alvo são crianças maiores de seis meses e menores de cinco 

anos, as gestantes até 45 dias depois do parto, gestante em qualquer fase da gestação, os 
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professores, e os profissionais da saúde, o da rede privada devem levar uma declaração que 

trabalham no local citado consultório etc, os idosos acima de 60 anos, esse é o nosso publico alvo. 

É importante lembrar que é uma época mais fria, se você pega o vírus você tem o grande  risco de 

ter uma complicação. Eu não sei se vou ficar para alguma pergunta?!?!. Foi perguntado pelo 

Vereador Gabriel: A pergunta foge um pouco do que você esta falando é a respeito dos enfermeiros 

do PSF eu fiquei preocupado com essa situação, pois o PSF esta sem medico, eu achei que 

poderia ter o contrato prorrogado, eu fiquei preocupado com isso eu queria que você... Secretario 

Orlei respondeu: É uma questão bastante importante que nos vemos sofrendo desde o inicio de 

2017, nos sabemos o problema com a antiga empresa, que começou com os dentistas, que 

ocasionou todo os desmanches das equipes então foi feito a gente começou outro plano de 

trabalho, e foi feito um contrato com os enfermeiros até o mês de março, na esperança que esse 

período faze-se o processo seletivo e colocasse o pessoal para trabalhar, só que nesse decorrer 

desse tempo conversando na parte da contabilidade foi colocado recurso para esse período e não 

teve como renovar, o processo seletivo ai que será feito será para médicos e para enfermeiros pois 

técnico de enfermagem veio para a folha, então o que houve de não ter o enfermeiro nesse período 

foi que se planejou para quatro meses pensando que a empresa já estaria trabalhando e ai não 

conseguiu por tramites jurídicos, conseguimos colocar dois médicos pelo consorcio  de janeiro até 

agora, os quais se revezam pelo município, então esse questão do enfermeiro foi o planejamento, e 

agora estamos na esperança que o contrato assinado seja agilidade pois temos mais que urgência 

por isso, pois temos que caminhar juntos, e contamos com todo mundo, pois estamos trabalhando 

dobrado para não deixarmos a coisa fracassar e ficar ruim, agradeço a paciência de vocês sei que 

falo muito, mais acho interessante trazer em forma mais fragmentada, obrigado a todos. Presidente 

Salvalaio: Muito obrigado orlei nos que agradecemos estamos sempre a disposição da secretaria e 

de você para colocar para os vereadores o publico em sintonia com a situação da secretaria. A 

Presidência franqueou a palavra aos senhores vereadores. Vereador Gabriel Silvestre: Boa noite 

a todos, gostaria de começar aqui a questão da alta e media complexidade eu trabalho 

na área desde 2008, a gente sabe a dificuldade para conseguir essas consultas etc, infelizmente o 

estado não atende a realidade do município, porque eles tratam, fazem uns cálculos lá, com friezas 

de números, fui ao PA e fiquei preocupado com a situação do PA, e conversei com o subsecretario 

cobrei dele que levasse até você secretario, ele me explicou que algumas coisas não depende 

somente da secretaria de saúde, precisa do setor jurídico o setor de contabilidade, setores 

importantes também. Pois o povo ta cobrando cadê os médicos, a assistência e para garantir 

a assistência de forma preconizada pelo SUS e obedece aos princípios básicos de cada paciente, 

hoje o presidente nos comunicou que será convocada uma sessão extradicionaria que será 

apreciado uma suplementação para a contratação da ORDESC que vai resolver uma boa parte dos 

problemas. Espero que esses problemas sejam melhorados com a REDE CUIDAR, em consultas 

principalmente. Voltando a falar dessa questão de contratação e agilidade, todos os setores 

envolvidos na elaboração dos projetos a procuradoria a contabilidade, não tratem o povo na frieza 

de números, o povo clama pela saúde, clama pelo poder publico, esses setores tem que deixar de 

lado a frieza dos números e dizer orlei que justificaram que não tinham condições para manter os 

enfermeiros porque não tinha prazo?  Não tinha dinheiro a esse sentido? Esta sem medico e 

dentistas desde janeiro acho que o orçamento tem sim, pois não estava gastando nem com dentista 

e nem com medico, vamos avaliar com mais carinho essa questão para podermos caminhar de 
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forma harmônica e sempre buscando o desenvolvimento do ser humano no nosso município uma 

boa noite a todos. A Presidência mantem franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vereador 

Gilmar Meireles:: Senhor Presidente,Mesa Diretora, colega vereador, colega vereadores, 

representantes de comunidade senhores e senhora boa noite, domingo próximo é o dia das mães 

desejar a todas as mães um feliz dia das Mães, senhor presidente, orlei, claro, a gente fica contente 

quando algum secretario vem aqui dar alguns esclarecimentos ao andamento da sua secretaria, 

concordo com o vereador gabriel sobre a alta complexidade da área de saúde, mais o que eu digo é 

que a saúde tem que ser prioridade, a saúde é de todos e nos como representantes temos que 

zelar para que ela seja feita como melhor forme e melhor eficácia no município, a comunidade nos 

clamando que esta faltando isso aquilo, e a gente vê que tem algo de errado, eu acho secretario 

concordo das suas limitações na sua secretaria que tem muitas questão que dependem de outras 

partes administrativas, hoje recebemos a informação de nosso presidente que vai ter uma 

extraordinária para a contratação da empresa, no setor publico tem que ter planejamento, nos 

temos que planejar o mesmo tem que ocorrer para que não ocorra isso que ocorre agora, recurso, 

acho que é escasso mais acho que existe recurso, se precisar suplementação não vejo duvidas de 

votar a suplementação, quero parabenizar também o procurador que tem feito com eficiente analise 

dos projetos, nos temos que apreciar tudo que vem aqui, pois a responsabilidade é nossa, pois um 

projeto que não for avaliado aqui pode dar problema para nos e para a administração por isso que 

eu digo do planejamento, que a administração tem que se planejar, na hora de enviar algo para 

aqui, que é de extrema importância para a população. Então são essas questões que nos queremos 

externar aqui, que essa casa esta querendo fazer tudo de bem comum que é para a população, 

planejar com eficiência para que a população não fique desasticida  daquilo que faz parte cada 

segmento e secretaria, parabenizar o secretario por estar aqui hoje  explanando e dizer para você 

secretario que nos estamos aqui para fazer tudo que for de melhor para o município de são roque 

do canaa, pois saúde é prioridade, boa noite a todos. A Presidência mantém franqueada a palavra 

aos senhores vereadores. Continuando com a palavra a Presidência citou que tem que ter coragem 

para ser secretario de saúde, que acompanha os trabalhos da secretaria de saúde, e sabe que 

precisa cobrar dos outros setores, que você encaminha e as vezes as coisas atrasam, a gente 

agradece a você a situação que esta passando que é uma vergonha quando o estado disponibiliza 

por mês uma consulta em uma população de doze mil habitantes, igual o programa saúde da 

família aonde o governo federal bancava 50% e hoje sobra tudo para o município, nos temos que ir 

a luta e nos que somos usuários do SUS sofremos por isso. A presidência submete à deliberação 

do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos, sem o intervalo regimental, e os 

vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Sendo a proposta de continuidade dos trabalhos 

sem o intervalo regimental aceita, a presidência passa a deliberar a Ordem do Dia, e convida o 

Secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores. Confirmando a ausência do 

vereador Fabiano Margon. A presidência  submete à   emenda supressiva N°001/2018 ao projeto de 

lei N°020/2018 a discussão, a Presidência submete a emenda supressiva N° 001/2018 ao projeto 

de lei N°020/2018 a votação e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Emenda 

supressiva N° 001/2018 aprovada senhores vereadores, a Presidência submete a emenda 

Modificativa N°001/2018 ao projeto de lei N° 020/2018 a discussão, a presidência submete a 

emenda Modificativa N°001/2018 ao projeto de Lei N°020/2018 a votação e os vereadores que 

aprovarem permaneçam sentados. Emenda Modificativa N° 001/2018, aprovada senhores 
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vereadores. A Presidência submete à votação o Projeto de Lei nº 020/2018, com as emendas 

supressivas N°001/2018 e modificativa N° 001/2018 a discussão, A Presidência submete  o Projeto 

de Lei nº 020/2018, com as emendas supressivas N°001/2018 e modificativa N° 001/2018 a 

VOTAÇÃO e os vereadores que aprovarem permaneçam sentados, Projeto de Lei N° 020/2018 com 

a emenda supressiva N° 001/2018 e modificativa  N°001/2018, APROVADA senhores vereadores. 

A presidência submete o projeto de lei N°021/2018 a discussão a presidência submete o projeto de 

Lei N° 021/2018 a votação e os vereadores que APROVAREM permaneçam sentados, Projeto de 

Lei N° 021/2018 APROVADO  senhores vereadores. Presidente finaliza convocando a sessão 

extraordinária para o dia 10 de Maio de 2018 próxima Quinta feiras as 16:00 Horas. Também quero 

convidar a todos para a licitação para aquela Van o dinheiro que encaminhamos para acompanhar a 

licitação será às 13 horas desta sexta feira. Parabenizar todas as mães, todos os dias é dia das 

Mães, apresentar a Elaine a futura funcionaria vai estar aqui trabalhando conosco, seja bem vinda. 

Agradecer a presença de todos,Nada mais havendo a tratar a presidência agradeceu a presença de 

todos, e encerrou a presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Gabriel Força Silvestre, 

______________________, 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, Gabriel Força Silvestre, Geraldo Singer, Gilmar Meireles e Renato Angelo 

Gastaldi. 

 

 

 

Miguel Djalma Salvalaio 

Presidente. 
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