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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito
Santo, realizada no dia nove de novembro de dois mil e vinte e um, sob a Presidência do
Vereador Dayson Marcelo Barbosa. Aos nove dias do mês de novembro 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. Continuando, o Senhor Presidente
colocou em votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia 26 de outubro do ano em
curso, que foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente colocou em
votação a ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 26 de outubro do ano em curso, que
foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento, o Senhor Presidente solicitou que se
procedesse a leitura das matérias constantes do Expediente, que foram as seguintes: Projeto
de Resolução n° 5/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Altera a Resolução n° 240/2006,

de 19 de dezembro de 2006, que Dispõe sobre o Regimento Interno das Câmara Municipal de
São Gabriel da Palha, e dá outras providências"; Indicação IV 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421, 422 e 423/2021, de autoria dos Vereadors Edilsom Carlos Gonçalves, Renato Alves

Ferreira e Levi Alves Pinheiro; Ofício n° 82/2021, do Pregoeiro da Comissão de Licitação do
Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 10 de novembro de 2021, às 13h (treze
horas), ocorrerá a abertura do Pregão Presencial n° 056/2021; Oficio n° 83/2021, do Pregoeiro
da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 11 de
novembro de 2021, às 13h (treze horas), ocorrerá a abertura do Pregão Presencial n°
052/2021; Oficio n° 84/2021, do Pregoeiro da Comissão de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que comunica que no dia 12 de novembro de 2021, às 13h (treze horas), ocorrerá a
abertura do Pregão Presencial n° 060/2021; Oficio n° 85/2021, do Pregoeiro da Comissão de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 16 de novembro de 2021,
às 13h (treze horas), ocorrerá a abertura do Pregão Presencial n° 061/2021; Oficio n° 86/2021,
do Presidente da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que n
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Reedição. Nesse momento, não havendo mais matérias no presente Expediente, o Senhor
Presidente anunciou a Hora da Tribuna Livre e, concedeu a palavra ao munícipe Ivan dos
Santos, que fez apresentação cultural da APAE. Seguindo, o Senhor Presidente anunciou a
Hora da Tribuna Livre e, concedeu a palavra à munícipe Fernanda Damascena, que fez
apresentação cultural da APAE. Dando prosseguimento, e não havendo mais munícipes
inscritos para a Hora da Tribuna Livre, o Senhor Presidente anunciou a Hora dos Oradores
Inscritos e concedeu a palavra ao Vereador Leonardo Geik que, ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, grupo GAL, internautas e
munícipes presentes. Dando seguimento, falou sobre a tragédia em que duas crianças foram
brutalmente assassinadas, fato acontecido há poucas semanas, quando disse que
desestruturação da família, leva a essas tragédias. Continuando, disse que a legislação atual,
fraca, também colabora. Nesse momento, cobrou do Senhor Presidente, sobre quando ocorrerá
a votação do Projeto de Lei do REFIS, tão importante para a população. A seguir,
parabenizou o Presidente de sua igreja, pelo encerramento do ano dos leigos, que ocorreu no
domingo passado. Dando continuidade, disse que a Terceira Companhia de Polícia Militar de
nosso Município, agora se chamará Segunda Companhia, e na oportunidade, parabenizou o
comando da companhia, pelo retorno do motopatrulhatnento e que se torne permanente.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a
palavra ao Vereador José Roque de Oliveira que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor
Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, grupo GAL, internautas e munícipes
presentes. Prosseguindo, parabenizou os responsáveis pela apresentação dos alunos da APAE.
Seguindo, parabenizou o Senhor Erildo José Canal, pelas palavras e, disse ser parecido com o
ex-Vereador, não desiste nunca, quando disse que está na Casa, desde a posse, buscando
soluções para a saúde, e buscou junto ao Governador do Estado, junto ao Secretário Estadual
de Saúde, mas tudo passa pela Admistração. Nesse momento, lembrou que a Comunidade
Gabrielense fez abaixo-assinado para o Senhor Governador do Estado, com mais de seis mil
assinaturas e esse foi reapresentado ao Governador do Estado, que disse ser fácil fazer um
abaixo-assinado. Seguindo, disse que não sabe mais o que fazer com relação à saúde, e disse
também que temos que ficar atentos, pois ano que vem é ano eleitoral. Quando disse que, se
fizerem algo pela saúde antes da eleição, terão apoio, do contrário, nada feito. Dando
seguimento, disse que há o velho problema da politicagem em nosso Município.
Prosseguindo, disse ser vergonhosa a votação da PEC dos Precatórios no Congresso Federal,
quando disse que furaram o teto; o plano de auxílio aos mais pobres será até as eleições
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somente, mas o STF está de olho e, suspendeu as emendas do Orçamento secreto. Dando
continuidade, disse que já se aproxima de dez milhões de reais o montante que o Senhor
Prefeito Municipal deveria ter repassado ao SGPPrev, e conclamou os Servidores Públicos a
se unirem para a solução do problema. Disse também, que a CPI da Vitória Telecom teve que
entrar na justiça para obter um documento, e sempre se ouve que "as portas da Prefeitura
estão abertas". Seguindo, disse que se chegou a dezoito assassinatos em São Gabriel da Palha,
quando disse que a Administração não consegue fazer funcionar o Comitê de Gestão
Integrada. Para finalizar, disse que irá até o Senhor Prefeito Municipal para buscar soluções
para o cemitério de São Roque da Terra Roxa, que não tem mais vagas e 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, grupo GAL, intemautas e munícipes presentes. Continuando,
parabenizou a equipe da APAE pela apresentação na presente data. Seguindo, parabenizou o
cantor da terra, Procópio, que esteve no Programa do Ratinho, no Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT), representando São Gabriel da Palha. Dando continuidade, parabenizou o
Senhor Erildo Canal pela explanação feita na Tribuna da Casa, quando colocou-se à
disposição para colaborar na ideia lançada pelo mesmo, ou seja, a união das Câmaras dos
municípios que utilizam o Hospital "São Gabriel", para em conjunto, buscar soluções para o
mesmo. A seguir, falando sobre os homicídios na cidade, pediu aos órgãos competentes que
tomem as devidas providências. Para finalizar, conclamou o Governo do Estado, demais
autoridades para tomarem atitudes para solucionarem o problema da violência, saírem do
diálogo e agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a
palavra à Vereadora Arlete Maria Corbelari Moschen que, ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, grupo GAL, intemautas e
munícipes presentes. Dando continuidade, externou suas condolências pelo passamento das
crianças na tragédia de dias atrás e à família do Senhor Hélio Loss, morador do Córrego
Mundo Novo. Nesse momento, a Oradora concedeu um aparte ao colega Vereador José
Roque de Oliveira, que comunicou o falecimento do Senhor Henrique Conti, e, externou seus
pêsames à família. Retomando a palavra, falando sobre o assassinato das crianças, lembrou o
Coronel Dal Col quando usou a Tribuna da Casa, quando disse: "Não é a polícia que não está
dando conta, mas a maldade que está se instalando no coração das pessoas", quando disse que
isso, a Polícia não pode resolver. Prosseguindo, disse que as brigas e intrigas na Casa não leva
a nada. Dando seguimento, parabenizou os responsáveis pela apresentação dos alunos d
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APAE e colocou-se à disposição da entidade. A seguir, disse que com relação à saúde, as
armações que foram feitas no passado, não permitem nenhum avanço, os governantes usam
nossa doença para se elegerem. Nesse momento, disse ser a favor da ideia do ex-Veredor
Erildo Canal, mas sem a presença de outros políticos, para que percebam que estamos unidos
na busca de soluções, pois do contrário, seguirá a saúde sobre rodas. Nesse momento, cobrou
o Senhor Presidente, para que colocasse em pauta, o Projeto de Lei da Previdência
Complementar, quando esse disse que o referido projeto de lei chegou à Casa, no dia anterior.
A seguir, disse que não entendeu a questão das indicações do colega Vereador Renato, que
foram protocoladas na presente data e na semana anterior, radialista da cidade, citou-as em
seu programa de rádio. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando seguimento, o
Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Tiago dos Santos que, ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, grupo GAL,
internautas e munícipes presentes. Prosseguindo, disse que voltaria à Sessão Ordinária
realizada no dia 26 de outubro do ano em curso, quando foram aprovados em segundo turno
vários projetos de lei, que foram encaminhados para a sanção no dia 27. Seguindo, disse que
estranhamente, o Senhor Prefeito Municipal protocolou na Casa, no dia 5 de novembro,
solicitação se o Projeto de Lei 26/2021 tinha sido votado. O que comprova a falta de seriedade
da Administração, bem como, a falta de respeito para com esse Poder Legislativo. A seguir,
disse que "parada" está a Administração do Senhor Prefeito Municipal, pois não há projeto
algum "parado" na Casa. Nesse momento, conclamou o Senhor Prefeito Municipal a
trabalhar, se não puder fazê-lo devido a problemas de saúde, que vá se tratar e delegue
funções ao seu Vice-Prefeito e Secretário de Administração. Dando continuidade, disse que
esse Prefeito Municipal não consegue acompanhar o que se protocola na Prefeitura Municipal.
Prosseguindo, disse que em cinquenta e oito anos de São Gabriel da Palha, nunca se viu tantas
pessoas assustadas com a Administração Pública como com a atual, que, com relação à saúde,
não apresenta nada, o verdadeiro caos, e citou as especialidades que não são oferecidas, e
arguiu: aonde estão ficando os recursos do Município? Continuando, disse que não está sendo
feito nada com relação ao Novembro Azul. Para finalizar, disse que a justiça determinou que
documentos sejam entregues a CPI do videomonitoramento e, o Senhor Juiz em sua decisão
favorável à CPI, lembrou a função fiscalizadora da Câmara Municipal e agradeceu a atenção
de todos. A seguir, 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, Grupo GAL, internautas e munícipes presentes. Dando seguimento, solicitou ao
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Executivo Municipal, que coloque para funcionar a torre de celular no Córrego Sete, pois a
mesma não está funcionando, prejudicando assim, os moradores daquele região e, buscará
informações junto ao Poder Executivo. Continuando, registrou a presença de lideranças do
Bairro São Sebastião, quando parabenizou-as pelo que têm feito pelo citado Bairro, quando
apresentou o abaixo assinado dos moradores, que solicitam que os ônibus voltem a circular no
Bairro. Nesse momento, conclamou o Senhor Prefeito Municipal a analisar essa situação, para
colaborar assim com aqueles munícipes. A seguir, parabenizou a colega Vereadora Arlete
Maria Corbelari Mosken por suas palavras, mas não importa quem destruiu a saúde, devemos
construir, e, na oportunidade, disse que concorda com o colega Vereador José Roque de
Oliveira, com relação à promessa de candidatos, que resolvam os problemas de nossa saúde e
depois peçam votos, pois já fomos enganados inúmeras vezes. Dando continuidade, disse que
não quer apenas criticar a Administração, que está na Casa para ser a voz daqueles que
necessitam e colocou-se à disposição da Administração para colaborar. Nesse momento, citou
os acordos do Presidente da República com o Centrão, quando lembrou que o Senhor
Presidente dizia que jamais faria isso, então lembrou que o Poder Legislativo precisa ser
ouvido. Prosseguindo, parabenizou o Senhor Presidente da Casa, por ter ido ao 2° Batalhão da
Polícia Militar em Nova Venécia, buscar informações sobre as abordagens, etc, apesar de ter
encaminhado oficio ao comandante da
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Cia. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.

Continuando, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Getúlio Andrade
Loureiro que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas
Vereadores, Grupo GAL, intemautas e munícipes presentes. Prosseguindo, parabenizou
lideranças do Bairro São Sebastião presentes ao Plenário. Seguindo, disse que para falar de
saúde em São Gabriel da Palha, deve-se falar de números, pois sem recursos não se faz saúde
quando apresentou dados de arrecadação, e também teceu um paralelo entre os gastos com
saúde entre a Administração anterior e a atual. Nesse momento, disse que a vigilância
sanitária exigiu que se colocasse gerador no Hospital "São Gabriel", etc, e disse que o Senhor
Prefeito Municipal errou ao não dar ouvidos à empresa administradora, pois a licitação cujo
valor era baixo para a manutenção, não prosperou. Passo seguinte, o Governador disse que
comprará serviços, mas as cirurgias deveriam ser feitas antes de qualquer coisa, por pelo
menos dois meses. A seguir, disse que o detalhe é dinheiro, mas vê altos pagamentos na
Administração em alta velocidade, festa da cidade no valor de um milhão de reais no ano
próximo, recurso que poderia ser usado na saúde, então soluções existem. Nesse momento,
lembrou que o Senhor Prefeito Municipal quando Vereador, dizia que havia soluções,.
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inclusive para o SGPPrev. Para finalizar, disse que além de dinheiro tem que haver gestão
para solução dos problemas, e deve-se priorizar a saúde e 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, disse que os colegas estão
rasgando o Regimento Interno, não obedecendo o tempo concedido. A seguir, disse que os
alguns colegas parecem que não moram em São Gabriel da Palha, têm que se informar mais,
pensa estar numa cidade diferente. Seguindo, disse que as estradas nunca estiveram tão boas,
quando lembrou que estradas boas salvam vidas. Nesse momento, disse que o Hospital "São
Gabriel" está funcionando, e, tem em seu corpo médico, uma excepcional profissional, a
Doutora Rariani, e tem também, o Doutor Henrique Vargas, quando disse que tem que
melhorar, mas não vê tudo isso que está sendo citado. Prosseguindo, citou o bom trabalho
feito na garagem da Prefeitura Municipal com relação à manutenção das máquinas. Seguindo,
disse que a Câmara Municipal tem que se unir para ajudar a população, esquecer problemas
pessoais. Dando prosseguimento, colocou-se à disposição para ajudar na ideia apresentada
pelo ex-Vereador Erildo Canal. Para finalizar, reiterou que há colegas que não estão morando
em São Gabriel da Palha e agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor
Presidente passou a direção dos trabalhos para o Vereador Vice-Presidente, para que pudesse
fazer uso da Tribuna. Prosseguindo, o Senhor Vice-Presidente, concedeu a palavra ao
Vereador Dayson Marcelo Barbosa que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente em
Exercício, os membros da Mesa, colegas Vereadores, internautas e munícipes presentes.
Prosseguindo, disse discordar de alguns colegas que disseram que a violência está nas
pessoas, seria o fim, colocar a culpa nas pessoas pelos crimes ocorridos em São Gabriel da
Palha. Dando prosseguimento, disse que esteve na presente data, no 2° Batalhão da Polícia
Militar, em Nova Venécia, quando conversou com o Chefe do Batalhão, e esse também disse
que as pessoas são violentas e também discorda do mesmo. A seguir, disse que desde janeiro
defende um maior número de abordagens, pois estão intransitáveis as praças da cidade,
principalmente às sextas-feiras à noite, quando disse que recentemente numa sexta-feira à
noite, averiguou pessoalmente, e pôde ver jovens fumando maconha, até próximo da 2' Cia.
Nesse momento, disse que na presente data, na presença do Coronel Dal Col, pediu a esse, a
intensificação das abordagens, mesmo que com efetivo reduzido, pois há necessidade dessa
ação. Dando seguimento, disse que não há núcleo familiar perfeito e é responsabilidad do
Estado a segurança, quando reiterou que culpar as pessoas é errado, por isso defe d
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aumento das abordagens. Para finalizar, disse que procurou as autoridades policiais e irá até o
Secretário Estadual de Segurança, bem como, ao Chefe Geral da Polícia Militar, para que as
abordagens aumentem em nossa cidade e agradeceu a atenção de todos. Retomando o
exercício da Presidência, concedeu a palavra ao Vereador Leonardo Luiz Valbusa Bragato
que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores,
internautas e munícipes presentes. Dando continuidade, parabenizou o cantor Procópio, que
na data de ontem esteve no Programa do Ratinho, no SBT, representando o estado do Espírito
Santo e São Gabriel da Palha. Prosseguindo, disse que esteve na presente data, na Casa, em
uma reunião com a Diretoria da CESAN, onde foram cobradas melhorias nos trabalhos da
Concessionária em nosso Município. A seguir, parabenizou o ex-Vereador Erildo José Canal,
por suas palavras e lembrou que foi Vereador pela primeira vez, devido a uma licença médica
do mesmo, quando agradeceu publicamente ao mesmo, pela oportunidade. Continuando, disse
que já falou diretamente ao Senhor Prefeito Municipal, que o mesmo está perdendo em não
ouvir Erildo José Canal. Dando seguimento, disse que não há projetos parados na Casa, o que
há, são projetos chegando na Casa com excesso de erros. Para finalizar, reiterou seus parabéns
ao ex-Vereador Erildo José Canal, quando colocou-se à disposição para colaborar com a ideia
apresentada pelo mesmo e agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor
Presidente anunciou a Ordem do Dia, que constou das seguintes matérias: Mensagem de
Veto n° 5/2021, que veta na totalidade o Projeto de Lei n° 29/2021, que "Dispõe sobre a
publicação, na internet, dos nomes e outras informações relacionadas aos empregados das
empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à Administração pública
direta e indireta no Município de São Gabriel da Palha-ES", que após ser discutida e votada,
foi rejeitada por sete votos contrários e seis favoráveis. 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 23 de novembro 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, nove de novembro de dois mil e vinte e um.
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