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 vinte e três de novembro de dois mil e vinte e um, sob a Presidência do
Vereador Dayson Marcelo Barbosa. Aos vinte e três 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 9 de novembro
outubro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade. Nesse momento, o Senhor
Presidente colocou em votação a ata da Sessão Extraordinária Especial realizada no dia 11 de
novembro 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 Lei n° 47/2021, de autoria do Vereador Leonardo Geik,
que "Dispõe sobre a utilização de banheiros, vestiários e outros ambientes similares pelo
critério de segregação por sexo biológico nos órgãos públicos e estabelecimentos privados do
Município de São Gabriel da Palha/ES"; Projeto de Resolução n° 6/2021, de autoria da Mesa
Diretora, que "Institui o Código de Ética Profissional dos Servidores da Câmara Municipal de
São Gabriel da Palha e dá outras providências"; Projeto de Resolução n° 7/2021, de autoria
da Mesa Diretora, que "Aprova a estrutura e regulamenta a organização e o funcionamento da
Ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências";
Requerimento n° 42/2021, de autoria do Vereador José Roque de Oliveira, de profundo pesar
pelo passamento do Senhor Henrique Antônio Conti, ocorrido no dia 9 de novembro de 2021;
Indicação n° 425, 426, 427, 428, 429 e 430/2021, de autoria dos Vereadores Tiago dos
Santos e Edilsom Carlos Gonçalves. Nesse momento, não havendo mais matérias no presente
Expediente, o Senhor Presidente anunciou a Hora da Tribuna Livre e, concedeu a palavra ao
munícipe Wanderley Wolfgram, que se apresentou como o novo presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Dando prosseguimento, e não havendo mais munícipes inscritos para a
Hora da Tribuna Livre, o Senhor Presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e(t/
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concedeu a palavra ao Vereador Leonardo Luiz Valbusa Bragato que, ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, grupo GAL,
intemautas e munícipes presentes. Dando seguimento, disse que na presente data juntamente
com morador do Bairro São Sebastião e os colegas Vereadores Getson Freitas e Thiago Silva
dos Santos, estiveram no referido Bairro pois os moradores estão sofrendo com obra da
CESAN e solicitou ao chefe da concessionária que visite o local, pois sem as correções a obra
não pode ser entregue. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Leonardo
Geik, que disse que a CESAN tem feito obras em outros Bairros, e está deixando as ruas em
péssimo estado. Retomando a palavra, disse que com relação a projetos de lei sobre o
magistério, todos serão estudados, e sempre busca informações junto ao Poder Executivo,
quando tem dúvidas, pois não votará se estiver em dúvida. Seguindo, reiterou que não tem
nada contra ninguém ou categoria, quer apenas dirimir as dúvidas, pois já votou errado em
matéria aprovada em janeiro, que prejudicou os enfermeiros. Nesse momento, reiterou que
segue com dúvidas com relação ao projeto de concessão de abono aos professores, pois
precisa saber o montante e como será a proporcionalidade do pagamento. A seguir, disse que
votará o projeto de abono aos professores a pedido de seus Pares, quando reiterou que não
votará contra os professores. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Thiago
Silva dos Santos, que falou que os professores estão receosos que aconteça com o projeto do
abono o que aconteceu com o projeto de lei de concessão dos notebooks. Retomando a
palavra, disse que no projeto do abono existem as fichas contábeis dos recursos, enquanto que
no projeto de concessão dos notebooks não existe, que é o que falta para votação do projeto.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, 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, leu matéria no celular que versava sobre a concessão de abono para
profissionais da educação, que nesse ano, abrangerá outras categorias além da de professor.
Seguindo, explicou como funciona o repasse dos recursos do FUNDEB para os profissionais
e, porque o Município está concedendo abono, o que na verdade é um direito dos profissionais
da educação. Nesse momento, disse que também está em dúvida com relação a esse projeto de
lei que concede abono aos profissionais da educação, no que diz respeito a quem o receberá e
fez leitura de parte do projeto de lei e arguiu: quais servidores comissionados entrarão no
rateio dos recursos? A seguir, disse que votará a favor do projeto de lei, e colocou-se à
disposição dos professores no que a categoria necessitar. Dando continuidade, disse
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projeto de lei do abono, existem todas as fichas contábeis de onde virão os recursos, enquanto
que no projeto de lei de doação dos notebooks não existem, quando conclamou os professores
a buscarem essa informação junto ao Poder Executivo, pois é o que falta para votação da
doação dos notebooks. Para finalizar, reiterou que votará favoravelmente ao projeto de lei do
abono para os professores 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, grupo GAL,
internautas e munícipes presentes. Continuando, teceu explicações acerca do projeto de lei do
abono dos professores feitas pelo colega Getúlio Andrade Loureiro. Prosseguindo, disse que
não suporta mais a demagogia em Plenário e fora dele e afirmou com certeza, "o fardo está
pesado", quando disse que direito de professor não se discute. Nesse momento, disse que
Vereador tem o direito de emendar, então, para quê a demagogia? Pois aponta-se o erro e o
corrige. A seguir, disse que não se amarra a cargo, não atrela uma coisa com a outra, sempre
se esquivou de coisa ruim, quando lembrou que na Casa, colegas têm cargo comissionado.
Dando prosseguimento, parabenizou o colega Vereador José Roque de Oliveira, por ter
apresentado Requerimento de Urgência Especial para tramitação do projeto de lei de abono
para os professores, quando disse que votará o mesmo, pois trabalha para a população, quando
lembrou que essa é uma das funções do Vereador. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Renato Alves
Ferreira que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas
Vereadores, grupo GAL, internautas e munícipes presentes. Prosseguindo, parabenizou a
todos os professores presentes ao Plenário, e disse que se dependesse do Orador, estariam em
casa, quando colocou-se à disposição da categoria. Seguindo, disse que nos municípios
vizinhos, projeto de lei com essa mesma finalidade já foi ou será votado em breve e, espera
que aqui em São Gabriel da Palha, não seja diferente, e na oportunidade, reiterou seu apoio
aos professores. Dando continuidade, parabenizou as Secretarias Municipais de Obras e
Desenvolvimento Urbano e Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, que mesmo com as
chuvas, estão colocando as máquinas para acertarem as nossas estradas, então disse que agora
é hora de lutar pela saúde, e o que se precisa urgentemente é de união para brigarmos pelo
mesmo objetivo, pois os anos estão se passando. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Dando seguimento, 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, agradeceu ao
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colega Edilsom Carlos Gonçalves pelas indicações apresentadas para melhorias em São
Roque da Terra Roxa e solicitou ao colega, que peça também a ampliação do cemitério do
patrimônio, bem como, a reforma da escola, que falta apenas o projeto, pois sendo feito o subSecretário de Estado da Educação, prometeu a liberação dos recursos. Continuando, disse que
nunca estará contra servidor, pois também é servidor, quando agradeceu aos professores que
já lhe deram aula, por aquilo que aprendeu e o que é. A seguir, disse que a atual Câmara
Municipal tem pautado pela correção, e está lutando pelos servidores, quando citou o cálculo
atuarial do Instituto de Previdência para esse ano, que será no valor de sete milhões de reais e
não será parcelado pela Casa e, já ouviu que o Senhor Prefeito Municipal já está juntando esse
valor. Continuando, disse que há soluções sim para o SGPPrev, basta proceder com os
devidos aportes por parte da Administração. Nesse momento, disse que conclamou os colegas
Vereadores a votarem os projetos dos professores, quando reiterou que ninguém é contra, mas
havendo há dúvidas sobre os projetos no quesito cargos comissionados, que entrarão no
rateio. Dando continuidade, conclamou os professores a ajudarem a fiscalizar a aplicação dos
recursos desse projeto de abono, pois são recursos dos próprios professores. Seguindo, disse
que os Vereadores estão se movimentando para termos mais meio milhão para a saúde a partir
de janeiro. Para finalizar, conclamou a todos seus Pares para aprovarem o projeto de lei que
concede abono aos professores 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 continuidade, disse que ser Vereador não é apenas vir às Sessões,
é Vereador em tempo integral, até quando está fora do Município, quando citou que esteve no
Bairro São Sebastião, atendendo aqueles moradores, que estão tendo problemas com uma
obra da CESAN. Prosseguindo, disse que a iluminação pública tem sido um problema, então
buscará junto à empresa contratada o que de fato está acontecendo, pois a iluminação pública
em bom estado, contribui para a segurança pública. Nesse momento, conclamou o Senhor
Prefeito Municipal a reajustar o vale alimentação dos servidores públicos, e, também solicitou
reajuste salarial para o magistério. A seguir, disse que Vereador tem cabo eleitor e até filho
recebendo recursos do Município, pois trabalham em empresas terceirizadas e também há
colegas que na hora "H" votam contra servidores. Dando prosseguimento, desafiou quem quer
que seja se votou contra alguma matéria para prejudicar a municipalidade, quando concedeu
aparte a quem quisesse provar. Continuando, disse ser contra o projeto de lei de concessão de
abono para os professores ser votado na presente data, mesmo por que, não haverá pre
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está surpreso que há professores acreditando que se não for votado na presente data, perderão
o direito, o que é mentira, estão sendo manipulados. Seguindo, disse estar em dúvida com
relação aos servidores comissionados que entrarão no rateio. Nesse momento, concedeu um
aparte ao colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que reiterou que também está em
dúvida com relação aos comissionados que entrarão no rateio. Retomando a palavra, disse que
acha justo que os recursos sejam rateados entre quem realmente trabalhe. Para finalizar, disse
que ser contra a solicitação de regime de urgência especial para o projeto do abono para os
professores, pois gostaria de ter maiores informações e 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,
Grupo GAL, internautas e munícipes presentes. Dando seguimento, disse que a saúde
primária e hospitalar no Município está agonizando, sem contar que está faltando
medicamento na farmácia municipal, material de consumo nas unidades de saúde, etc, o que
só demonstra o desgoverno da Gestão atual. Seguindo, disse também que São Gabriel da
Palha é o que menos vacina contra Covid-19, pois o gestor da saúde centralizou a vacinação
em um único local, e na oportunidade, conclamou o Senhor Prefeito Municipal a
descentralizar a vacinação. A seguir, disse que a gestão da educação em São Gabriel da Palha
não consegue chegar a lugar nenhum, nem o percentual constitucional consegue investir.
Seguindo, disse que o projeto de lei de concessão do abono dos professores, mas o mesmo
não traz em seu bojo diversas informações, como por exemplo, o valor, a situação de
servidores cedidos, quais servidores comissionados entrarão no rateio, etc, projeto falho que
pagará em parcela única o valor, quando lembrou que servidor não pode receber mais que o
Prefeito Municipal, sem contar o imposto de renda. Prosseguindo, disse não entender colegas
que falam que votam com os servidores, mas na sessão passada votaram contra um milhão de
reais para a categoria. Para finalizar, reiterou as inconsistências do projeto de lei de concessão
do abono para os professores 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,

internautas e

munícipes presentes. Prosseguindo, parabenizou "Laudecir do forró" que esteve no Programa
do Ratinho no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) no dia anterior e desejou sucesso ao
mesmo. Seguindo disse que esteve na Prefeitura Municipal à procura da solução para o
projeto de lei de concessão de notebooks aos professores. Dando seguimento, disse que é a
favor do projeto de lei de concessão do abono aos professores e, colocou-se à disposição da
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categoria. Nesse momento, externou suas condolências à Secretária Municipal de Educação
pelo falecimento de sua mãe. A seguir, disse que apresentou indicações parlamentar para
melhorias no Patrimônio de São Roque da Terra Roxa, com destaque para providências com
relação ao cemitério local. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Levi
Alves Pinheiro, que disse que há tempos atrás, ninguém citava o referido cemitério, quando
disse que a Administração já tem conhecimento do problema e está procurando resolvê-lo.
Retomando a palavra e finalizando seu pronunciamento, reiterou seu apoio aos professores e
agradeceu a atenção de todos. Dando continuidade, 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. Continuando,
externou seus sentimentos à Senhora Secretária Municipal de Educação, pelo passamento de
sua mãe. Prosseguindo, disse que a colega Vereadora Arlete Maria Corbelari Mosken, está
ausente na presente Sessão porque está em Brasília no encontro do PSD Mulher. Nesse
momento, disse que leu a legislação pertinente ao abono, quando citou que a legislação
regulamenta quais profissionais da educação têm direito ao abono. Seguindo, disse que
depois, através de requerimento de informação, pode-se conseguir, quais são os servidores
comissionados, por exemplo. A seguir, conclamou a todos a esquecerem a eleição da Mesa, a
eleição majoritária, para procurarmos soluções, não criar crises, esquecer "picuinhas".
Prosseguindo, disse que esteve na Casa no dia de ontem, a convite do colega Vereador
Leonardo Luiz Valbusa Bragato, para recepcionar o Deputado Federal Filipe Rigoni que
esteve na Câmara Municipal, e após, inteirou-se mais sobre o projeto do abono dos
professores, e na oportunidade, citou o acontecido na Sessão Extraordinária Especial realizada
no dia 11 do mês em curso, pois há dois grupos na Casa e o grupo a que pertence, não foi
consultado sobre nada, faltou união entre os treze Vereadores, não havia necessidade desse
desgaste, para nenhum dos lados, e, matéria do interesse dos servidores foi rejeitada. Nesse
momento, voltando ao projeto de lei do abono dos professores, disse que buscou informações
que o valor do abono será de sete mil reais, podendo ser mais ou menos, cada caso será
observado. Dando seguimento, conclamou os colegas a buscarem informações, assim
melhorarão a atividade parlamentar. Para finalizar, colocou-se à disposição dos professores 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° 06/2021, que veta na
totalidade o Projeto de Lei n° 28/2021, que "Disponibiliza local no site oficial da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha-ES, para protocolo de serviço de iluminação pública e dá
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outras providências", que após ser discutida e votada, foi rejeitada por onze votos contrários.
Requerimento de Urgência Especial, para a tramitação do Projeto de Lei n°48/2021, que foi
aprovado por unanimidade. Turno único de Discussão e Votação do Projeto de Lei n°
48/2021, que "Dispõe sobre o rateio dos recursos financeiros do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, aos profissionais da Educação Básica e dá outras providências", que após ser
discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Nesse momento, o Senhor Presidente
convocou Sessão Extraordinária para o dia 25 de novembro em curso, às 15h (quinze horas).
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 7 de dezembro 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, vinte e
três de novembro de dois mil e vinte e um.
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