CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO GABRIEL DA PALHA-ES
PODER LEGISLATIVO

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito
Santo, realizada no dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e um, sob a Presidência do
Vereador Dayson Marcelo Barbosa. Aos quatorze dias do mês de setembro do ano em curso,
nesta cidade de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, reuniram-se a Câmara
Municipal, em sua sede própria, sob a Presidência do Vereador Dayson Marcelo Barbosa, às
18h (dezoito horas), presentes os Vereadores: Arlete Maria Corbelari Moschen, Dayson
Marcelo Barbosa, Edilson Carlos Gonçalves, Getson Freitas, Getúlio Andrade Loureiro,
Gilcimar de Oliveira, José Roque de Oliveira, Leonardo Geik, Leonardo Luiz Valbusa
Bragato, Levi Alves Pinheiro, Renato Alves Ferreira, Thiago Silva dos Santos e Tiago dos
Santos. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão e iniciou os
trabalhos. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que registrasse a
presença dos Senhores Vereadores em lista própria. Dando seguimento, o Senhor Presidente
solicitou que se procedesse com a leitura das matérias constantes do Expediente, que foram as
seguintes: Projeto de Lei n° 38/2021, de autoria do Vereador Thiago Silva dos Santos, que
"Dispõe sobre denominação de próprio municipal"; Requerimento n° 33/2021, de autoria do
Vereador Tiago dos Santos, apoiado por seis Vereadores, que solicita cópia integral de
processos administrativos do Poder Executivo; Indicações n° 395, 396, 397 e 398/2021, de
autoria dos Vereadores Leonardo Geik e Getúlio Andrade Loureiro; Oficio n° 02/2021, da
Presidente da Comissão de Chamada Pública, que comunica que no dia 01 de outubro de
2021, às 10h (dez horas), ocorrerá a Chamada Pública n° 02/2021, cujo objetivo é a aquisição
de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinados ao atendimento das escolas da rede
pública e filantrópica; Oficio n° 065/2021, da Presidente da Comissão de Licitação, que
comunica que no dia 22 de setembro de 2021, às 13h (dez horas), ocorrerá a Tomada de
Preços n° 001/2021- REEDIÇÃO, que tem por objeto a contratação de empresa para execução
do residual da obra de modernização de infraestrutura da quadra do Bairro Santa Helena e
construção de quadra poliesportiva no Bairro Santa Helena; Oficio n° 067/2021, do Pregoeiro
Oficial do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 20 de setembro de 2021, às
I 3h (treze horas) ocorrerá a abertura do Edital do Pregão Presencial n° 47/2021, cujo objeto é
a aquisição de aparelhos smartphones para as instituições de Ensino da Rede Pública
Municipal e para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário; Oficio n°
068/2021, do Pregoeiro Oficial do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 23
de setembro de 2021, às 13h (treze horas) ocorrerá a abertura do Pregão Presencial n°
048/2021, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e mobiliários para escolas da rede
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ensino municipal; e Oficio n° 069/2021, do Pregoeiro Oficial do Poder Executivo Municipal,
que comunica que no dia 24 de setembro de 2021, às 8h (oito horas) ocorrerá a abertura do
Pregão Presencial n° 024/2021-REEDIÇÃO, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em prestação de serviço destinado ao transporte escolar rural dos alunos do
ensino fundamental e médio. Nesse momento, o Senhor Presidente anunciou a Nora da
Tribuna Livre e concedeu a palavra ao munícipe Geso Roberto, que falou sobre os Poderes
Executivo e Legislativo e servidores públicos. Dando prosseguimento, e não havendo mais
munícipes inscritos, o Senhor Presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e concedeu a
palavra ao Vereador Gilcimar de Oliveira que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor
Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, internautas e munícipes presentes.
Seguindo, agradeceu a Deus por mais um ano de vida e, por ser Vereador, principalmente por
causa de sua origem. Continuando, agradeceu também a todos pelas mensagens que recebeu
pelo seu aniversário, bem como, às pessoas que lhe telefonaram. Dando prosseguimento,
agradeceu ao colega Servidor Geso Roberto, por defender os servidores em seu
pronunciamento na Tribuna Livre, e disse que projeto de reajuste tem que vir do Poder
Executivo Municipal. A seguir, parabenizou o colega Vereador José Roque de Oliveira, por
ter conduzido tão bem a reunião entre os Vereadores e o Senhor Prefeito Municipal. Nesse
momento, concedeu um aparte ao colega Vereador José Roque de Oliveira, que agradeceu as
palavras do Orador e disse que este é o momento do Município assumir de verdade o Hospital
"São Gabriel". Retomando a palavra, o Orador disse que o momento é de se reunir novamente
para debater esse assunto. Dando continuidade, agradeceu ao Secretário Municipal de Saúde
que atendeu seu pedido e enviou o carro fumacê ao Bairro Cachoeira da Onça, e, que o
mesmo também passará nos outros bairros. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse
momento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Levi Alves Pinheiro que, ao
iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores,
internautas e munícipes presentes. Dando prosseguimento, parabenizou Geso Roberto por
suas palavras à Hora da Tribuna Livre e por sua vontade de ajudar os servidores e afirmou que
votará

a favor

dos servidores. Prosseguindo, disse que as funções do Vereador é legislar e

fiscalizar, quando disse que Vereador que é servidor não poderá votar em matéria favorável
para servidor, pois tem interesse. A seguir, parabenizou a equipe do Senhor Prefeito
Municipal que já está tomando providências com relação ao cemitério Santa Cecília, quando
lembrou que fazer política fazendo vídeos, não funciona. Nesse momento, disse que não
trabalhará deputado, seu compromisso é com a população gabrielense, e se a mesma ente
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que sim, terá um quarto mandato. Seguindo, disse que trabalha e fiscaliza a sua maneira, e não
pactua com coisas erradas. Para finalizar, reiterou que como Vereador fará de tudo para
colaborar com os servidores e agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor
Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Leonardo Geik que, ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, internautas e munícipes
presentes. Prosseguindo, parabenizou o colega Vereador Gilcimar de Oliveira por seu
aniversário e desejou-lhe o melhor. Na sequência, parabenizou também todos os que
participaram da carreata no dia 7 de setembro, movimento que contou inclusive com a
presença de Vereadores. Seguindo, disse que hoje foi feita a entrega simbólica de uma viatura
para a Polícia Civil; serão vinte e quatro no Estado e São Gabriel da Palha foi agraciado com
uma, quando parabenizou a todos que lutaram por essa conquista. A seguir, parabenizou a
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário por ter implantado o
Programa Campo Limpo, programa que tem por objetivo, recolher as embalagens de
agrotóxicos junto aos nossos produtores rurais. Na oportunidade, disse que apresentou
indicação parlamentar para que essas campanhas continuem. Finalizando, agradeceu a atenção
de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Edilsom
Carlos Gonçalves que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa,
colegas Vereadores, internautas e munícipes presentes. Prosseguindo, agradeceu ao Senhor
Prefeito Municipal e ao Senhor Secretário Municipal de Saúde por terem autorizado a
dedetização nos Bairros Cachoeira da Onça, Santa Terezinha e Aparecida; ação que era
necessária e que chegará a todos os Bairros da cidade. Seguindo, parabenizou também a
Administração, que economizou um aluguel, pois o SAMU agora, funcionará junto com o
Corpo de Bombeiros no Bairro Santa Terezinha. Nesse momento, externou suas condolências
pelos moradores do Bairro Cachoeira da Onça que faleceram. Finalizando, agradeceu a
atenção de todos. Dando seguimento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador
Getúlio Andrade Loureiro que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros
da Mesa, colegas Vereadores, internautas e munícipes presentes. Dando continuidade, disse
que São Gabriel da Palha não é apenas a Capital do Café ou a terra do jeans, é também a
cidade da informática, aqui estão instaladas muitas empresas de informática, que geram
muitos empregos. Seguindo, disse que entende que o Município tem que ofertar saúde,
segurança, educação, ações sociais, mas a iniciativa privada pode ser parceira, quando
parabenizou o "kiko" da Atual Sistema por ter patrocinado torneio de futebol e houver
críticas, mas discorda, a iniciativa privada tem que participar. A seguir, disse estar muit
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preocupado com a situação da saúde municipal e o contrato do Hospital "São Gabriel" com a
empresa AVANTE, que encerrar-se-á no próximo dia 23 do mês em curso, e, a Administração
demorou para formalizar nova licitação. Começou o certame licitatório em junho e todos
sabem dos desdobramentos. Seguindo, disse que tudo indica, que ficaremos sem o citado
hospital. Nesse momento, o Orador concedeu aparte ao colega Vereador Leonardo Luiz
Valbusa Bragato, que arguiu: como ficará a população? Retomando a palavra, disse que o
Senhor Prefeito Municipal teve nove meses para planejar sobre esse assunto e dia 23 vencerá
o contrato com a AVANTE, e a população ficará sem assistência. Dando continuidade, disse
que os Vereadores não ficarão omissos e a população precisa de respostas. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente, concedeu a palavra a Vereadora
Arlete Maria Corbelari Mosken que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os
membros da Mesa, colegas Vereadores, intemautas e munícipes presentes. Prosseguindo,
parabenizou o colega Vereador Gilcimar de Oliveira pelo seu aniversário e pelo conhecimento
que tem. Continuando, parabenizou todos os envolvidos na campanha dermatológica que
acontece na cidade, principalmente aos profissionais da saúde e ao Senhor Prefeito Municipal
pelo investimento. Seguindo, disse que os agentes de saúde agora estão fazendo seu trabalho
em tempo real, pois receberam tablets, o que agilizará os serviços oferecidos. A seguir, disse
que os hospitais da cidade ficaram fechados por um período, e, o hospital "de baixo"
funcionou com PA por um período, e realmente não temos um hospital, tudo funciona sobre
rodas, ir para Colatina nos Hospitais São José ou Silvio Avidos; na verdade precisamos fazer
o Hospital "São Gabriel" funcionar como hospital. Dando continuidade, disse ser a favor da
concessão de um notebook com interne para os professores municipais. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. Continuando, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao
Vereador Tiago dos Santos que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros
da Mesa, colegas Vereadores, intemautas e munícipes presentes. Dando seguimento, disse que
tem ouvido o clamor da população por dias melhores, e, espera que o Senhor Prefeito e seu
secretariado trabalhem. Seguindo, falou da insegurança alimentar que assola as famílias
gabrielenses, na proporção de três em cada dez; e espera que a Senhora Secretária Municipal
de Ação Social tome as providências que estão faltando. A seguir, citou que a cesta básica
aqui oferecida tem poucos itens, sendo que recursos existem e, arguiu: Cadê as políticas
públicas? Somos um município rico, com a maior cooperativa de café conilon do mundo, as
fábricas de roupas, por exemplo, mas o município não consegue combater a insegurança
alimentar. Continuando, falou da Lei Federal n° 14.113 - Lei do FUNDEB, que não está sendo
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cumprida pelo Município, e, que poderá causar bloqueio de repasse de recursos para São
Gabriel da Palha. Nesse momento falou sobre a saúde pública, quando disse que a Câmara
Municipal sempre cobrou e cobra da Administração as devidas providências, e, concedeu um
aparte ao colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que citou o caso de uma pessoa que
recebeu os primeiros socorros no Hospital "São Gabriel" com um infarte foi removido para
Linhares para uma cirurgia, e, após o dia 23 do corrente mês, tudo será paralisado. Retomando
a palavra, o Orador listou tudo que não tem sido oferecido com relação à saúde básica. Para
finalizar, propôs ao Senhor Presidente que nada do Poder Executivo seja analisado, enquanto
os problemas da saúde não forem resolvidos e agradeceu a atenção de todos. Nesse momento,
o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Thiago Silva dos Santos que, ao
iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores,
internautas e munícipes presentes. Dando continuidade, parabenizou o servidor Geso Roberto
por suas palavras à Hora da Tribuna Livre, quando lembrou que o Poder Legislativo não pode
conceder reajuste aos servidores e, parabenizou o Senhor Presidente da Casa, que recordou
que Vereador servidor, não poderá votar em projeto de lei que reajusta vencimentos, mas que
isso aconteceu no passado. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Dayson
Marcelo Barbosa, que disse que nesse mandato, Vereador servidor, não votará esse tipo de
matéria. Prosseguindo, disse que o Plano de Carreira dos servidores de São Gabriel da Palha,
está entre os cinco melhores do Estado do Espírito Santo, quando aproveitou e fez uma
comparação entre os vencimentos dos professores estaduais e os municipais. A seguir, disse
que foi realizada reunião na semana anterior com a Senhora Secretária Municipal de Ação
Social, onde essa entendeu que há legislações a serem respeitadas. Dando prosseguimento,
disse que precisamos estarmos atentos a questão do Hospital "São Gabriel", e lembrou que o
Senhor Governador cobrou organização, e ele sabe que é o citado hospital que tem as
condições necessárias para receber todo o suporte para funcionamento. Prosseguindo, disse
que esteve em Vitória na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e, ouviu do
Secretário que sem projeto, não há condições de liberar recursos e então solicitou celeridade
ao Senhor Prefeito Municipal. Para finalizar, parabenizou a Administração Municipal pelos
reparos feitos na Rua Dário Zanotelli no Bairro Santa Helena; solicitou que o Senhor Prefeito
Municipal não olhe se Vereador está fiscalizando, que faça acontecer para melhorar a vida dos
gabrielenses e agradeceu a atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente, concedeu a
palavra ao Vereador Leonardo Luiz Valbusa Bragato que, ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, internautas e munícipe
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presentes. Dando prosseguimento, parabenizou o colega Vereador José Roque de Oliveira,
por suas palavras, na reunião realizada no gabinete do Senhor Prefeito Municipal no dia 10 do
mês em curso. Seguindo, disse que com relação à situação do Hospital "São Gabriel", esteve
presente no dia do certame licitatório, que apresentou problemas, mas o importante é resolver,
para que a população seja assistida. A seguir, parabenizou a COOABRIEL, que completará
cinquenta e oito anos e, enfatizou sua importância para São Gabriel da Palha. Nesse momento,
concedeu aparte ao colega Vereador Leonardo Geik, que também parabenizou a
COOABRIEL, quando lembrou que quando morou no exterior, as pessoas de outros estados
conheciam São Gabriel da Palha, por causa da cotação do café, apresentada em um programa
televisivo, e, na oportunidade, sugeriu a confecção de um oficio solicitando as providências
com relação a reunião realizada no dia 10 de setembro. Retomando a palavra, parabenizou
também a Escola COOPESG ROBUSTA, que está prestes a completar vinte e oito anos de
existência. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, não havendo mais
Oradores, o Senhor Presidente suspendeu a presente Sessão por quinze minutos de acordo
com o Regimento Interno. A seguir, reiniciando os trabalhos, o Senhor Presidente anunciou a
Ordem do Dia, que constou das seguintes matérias: Segundo turno de discussão e votação
do Projeto de Lei n° 16/2021, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que "Cria no âmbito
do Município de São Gabriel da Palha-ES, o Programa Rua do Ciclismo", que após ser
discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do
Projeto de Lei n° 20/2021, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que "Institui a
campanha permanente de orientação, prevenção e conscientização da depressão, transtorno da
ansiedade e síndrome do pânico", que após ser discutido e votado, foi aprovado por
unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei n° 30/2021, de
autoria do Vereador Thiago Silva dos Santos, que "Dispõe sobre a criação do Banco de
Medicamentos do Município de São Gabriel da Palha-ES", que após ser discutido e votado,
foi aprovado por dez votos favoráveis e dois votos contrários. A seguir, não havendo mais
matérias a serem discutidas e votadas na presente Sessão, o Senhor Presidente, declarou
encerrados os trabalhos e convidou a todos os Senhores Vereadores, para a próxima Sessão
Ordinária que se realizará no dia 28 de setembro de 2021, de acordo com o calendário oficial
de Sessões Ordinárias. E para constar, eu, Secretário, registrei a presente Ata, que depois de
aprovada será assinada. São Gabriel da Palha, quatorze de setembro de dois mil e vinte e
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