Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, sob a Presidência do
Vereador Tiago dos Santos.
Aos catorze de fevereiro do ano em curso, nesta cidade de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito
Santo, reuniu-se a Câmara Municipal, em sua sede própria, sob a Presidência do Vereador Tiago dos
Santos, às 18h (dezoito horas). Presentes os Vereadores: Adelino Pinaffo Júnior; Antônio Lopes, Braz
Monferdini, Delizete Baptista Pinheiro, Dellamar Antônio Almeida, Getúlio Andrade Loureiro, João
Teixeira Soares, José Luiz Vial, Leandro César Valbusa Bragato, Levi Alves Pinheiro, Tiago Rocha,
Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou
aberta a Sessão e iniciou os trabalhos. Seguindo, o Senhor Presidente discursou abrindo os trabalhos
legislativos. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Prefeita Municipal, de acordo
com o Art. 70, XI da Lei Orgânica do Municipal. Nesse momento, o Senhor Presidente colocou em
votação a Ata da Primeira Sessão Extraordinária realizada no dia 02 de fevereiro do ano em curso, que
foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da Segunda
Sessão Extraordinária realizada no dia 02 de fevereiro do ano em curso, que foi aprovada por
unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que o Senhor Secretário procedesse com a
leitura das matérias constantes do Expediente, que foram as seguintes: Projeto de Lei nº 1/2017, de
autoria do Vereador Braz Monferdini, que “Dispõe Sobre a Destinação Preferencial de todos os
assentos dos veículos de Transporte Coletivo Urbano aos Idosos, Gestantes, Pessoas Portadoras de
Deficiência ou Mobilidade Reduzida e Pessoas com Criança de Colo e dá Outras Providências”;
Mensagem nº 2/20176, de autoria do Poder Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº
3/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar Convênio com a Escola Superior São
Francisco de Assis-ESFA e dá Outras Providências”; Projeto de Lei nº 4/2017, de autoria da Mesa
Diretora, que “Altera a Lei Municipal nº 2.109, de 20 de Dezembro de 2010, que Dispõe Sobre os
Casos de Contratação Temporária no Serviço Público da Câmara Municipal nos Termos do Art. 37,
Inciso IX da Constituição Federal e dá Outras Providências”; Projeto de Lei nº 5/2017, de autoria da
Mesa Diretora, que “Autoriza o Poder Legislativo a Equiparar ao Salário Mínimo o Vencimento de Seus
Servidores e dá Outras Providências”; Requerimento nº 1/2017, de autoria do Vereador Tiago dos
Santos, que através do qual, solicita informações à Controladoria Geral do Município; Requerimento
nº 2/2017, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que através do qual, solicita informações à
respeito de aquisição, dispensação e utilização de medicamentos, nos anos de 2014 a 2016;
Indicações de nº 1 a 6 e 49/2017, de autoria do Vereador Levi Alves Pinheiro, que através das quais,
solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 7 a 16 e 50, 51 e 52/2017, de
autoria do Vereador Dellamar Antônio Almeida, que através das quais, solicita providências ao Poder
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Executivo Municipal; Indicações de nº 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24/2017, de autoria da Vereadora
Delizete Baptista Pinheiro, que através das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal;
Indicação de nº 22/2017, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que através da qual, solicita
providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 25 a 48/2017, de autoria do Vereador
Leandro Cézar Valbusa Bragato, que através das quais, solicita providências ao Poder Executivo
Municipal; Indicações de nº 53 a 58/2017, de autoria do Vereador Tiago Rocha, que através das
quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicação de nº 59/2017, de autoria do
Vereador Braz Monferdini, que através da qual, solicita providências ao Poder Executivo Municipal;
Indicações de nº 60, 62, 63 e 64/2017, de autoria da Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que através
das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicação de nº 61/2017, de autoria do
Vereador João Teixeira Soares, que através da qual, solicita providências ao Poder Executivo
Municipal; Indicações de nº 65 a 70/2017, de autoria do Vereador Antônio Lopes, que através das
quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicação de nº 71/2017, de autoria do
Vereador Adelino Pinaffo Júnior, que através da qual, solicita providências ao Poder Executivo
Municipal; Proposições de Honraria, apresentadas pelos Senhores Vereadores; Ofício nº 3/2017, do
Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica
que no dia 17 de fevereiro de 2017, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 1/2017, cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de medicamentos pactuados e não pactuados
para uso no PA (Pronto Atendimento) e no atendimento aos munícipes efetuados pela Farmácia Básica
da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses; Ofício nº 440/2016 - GP/CM,
do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que encaminha a Demonstração Contábil
do Poder Legislativo, alusiva ao mês de novembro de 2016; Ofício nº 9/2017 - GP/CM, do Presidente
da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que encaminha a Demonstração Contábil do Poder
Legislativo, alusiva ao mês de novembro de 2016; Ofício nº 4/2017-SGPPREV, da Diretora Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, que
encaminha os Balancetes de Receita e Despesas, bem como, relação de Despesas Pagas do referido
Instituto de Previdência, referentes ao mês de dezembro do Exercício de 2016; Ofício nº 25/2017SGPPREV, da Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
São Gabriel da Palha, que encaminha os Balancetes de Receita e Despesas, bem como, relação de
Despesas Pagas do referido Instituto de Previdência, referentes ao mês de janeiro do Exercício de
2017; Ofício nº 16/2017-SGPPREV, da Superintendente da Caixa de Assistência dos Servidores
Públicos Municipais de São Gabriel da Palha, que encaminha os Balancetes de Receita e Despesas da
referida Caixa de Assistência, referentes ao mês de janeiro do Exercício de 2017; Relatório do Fundo
Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa
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AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, parcela 12/12, no valor de R$ 63.882,00 (sessenta e
três mil, oitocentos e oitenta e dois reais); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica
liberação de recursos para esse Município, para o Programa ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO, Parcela 12/2016, no valor de R$ 2.889,90 (dois mil,
oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que
comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa FORTALECIMENTO DAS
POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO, Parcela 12/2016, no
valor de R$ 152,10 (cento e cinquenta e dois reais e dez centavos); Relatório do Fundo Nacional de
Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa PAB FIXO, Parcela
1/2017, no valor de R$ 70.752,50 (setenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse
Município, para o Programa PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
(RAB-PMAQ-SM), Parcela 12/2016, no valor de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais);
Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município,
para o Programa SAÚDE BUCAL-SB, Parcela 12/2016, no valor de R$ 6.690,00 (seis mil e seiscentos
e noventa reais); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para
esse Município, para o Programa SAÚDE DA FAMÍLIA-SF, Parcela 12/2016, no valor de R$ 31.130,00
(trinta e um mil, cento e trinta reais); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação
de recursos para esse Município, para o Programa TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, Parcela 1/2017, no valor de R$ 163.384,02
(cento e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos); Relatório do Fundo
Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa TETO
MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP), Parcela 1/2017, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse
Município, para o Programa INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE-IPVS, Parcela 12/2016, no valor de R$ 15.486,62 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e seis
reais e sessenta e dois centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação
de recursos para esse Município, para o Programa PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BÁSICA (PARCELAS), Parcela 1/2017, no valor de R$ 13.712,20 (treze mil, setecentos e doze reais e
vinte centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para
esse Município, para o Programa PAB FIXO, Parcela 2/2017, no valor de R$ 70.752,50 (setenta mil,
setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde,
que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa TESTE RÁPIDO DE
GRAVIDEZ, Parcela 12/2016, no valor de R$ 688,80 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta
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centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse
Município, para o Programa TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
E HOSPITALAR, Parcela 2/2017, no valor de R$ 163.384,02 (cento e sessenta e três mil, trezentos e
oitenta e quatro reais e dois centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica
liberação de recursos para esse Município, para o Programa TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA
(RAU-HOSP), Parcela 2/2017, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); Relatório do Fundo
Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa PISO
FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA), Parcela 11/2016, no valor de R$
359,84 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos); Comunicado nº
CM219480/2016, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que
comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: QUOTA, Parcela 011, emitido em
12/12/2016, no valor de R$ 73.419,64 (setenta e três mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e
quatro centavos). A seguir, não havendo mais matérias para serem lidas na presente Sessão e nem
Munícipe inscrito para a Hora da Tribuna Popular, o Senhor Presidente anunciou a Hora dos Oradores
Inscritos e concedeu a palavra ao Vereador Levi Alves Pinheiro, que ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e demais presentes.
Seguindo, aproveitou a presença da Senhora Prefeita Municipal no Plenário, para que observe com
carinho a situação dos Servidores Públicos Municipais, pois o Plano de Carreira está defasado e que
há necessidade de solução. Continuando, solicitou também à Senhora Prefeita Municipal que observe
com atenção a situação dos Hospitais do Município, para que seus problemas sejam resolvidos.
Finalizando, agradeceu atenção de todos. Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Continuando, externou seu
orgulho de estar presente, como Vereador, na primeira Sessão Ordinária do ano. Seguindo, quebrou o
protocolo e, solicitou que os ex-Vereadores presentes ao Plenário, ficassem de pé e solicitou uma salva
de palmas para eles. A seguir, disse que o País, precisa de transparência e desde a campanha,
defende o uso das redes sociais, como prestação de contas à população e, defendeu que os colegas
usem essa ferramenta. Nesse momento, disse que o desafio pela frente é duro, pois o Poder Executivo
começa seus trabalhos, com uma dívida de quinze milhões, apurada pela Comissão de Transição.
Dando continuidade, disse que há uma crise nacional, estadual, mas que a municipal é de grande
dimensão e a responsabilidade fiscal tem que ser cumprida. Nesse momento, disse que a população
exige que alguns assuntos sejam resolvidos brevemente, tais como: a iluminação pública; a saúde; o
banco de sangue; a questão do lixo; e os hospitais, que precisam funcionar. Finalizando, agradeceu a
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atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adelino Pinaffo
Júnior, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores,
membros da Mesa e demais presentes. Dando seguimento, disse que o “Hospital Dr. Fernando Serra”
recebeu mais de cinco milhões e meio de reais nos anos de 2014 e 2015 e passam para os
funcionários que está tudo atrasado. Continuando, disse que com a instrução da Senhora Deputada
Estadual, Raquel Lessa, os funcionários a orientação do MP, ajustaram um Termo de Acordo Sanitário
(TAS), que não foi cumprido e, na oportunidade, manifestou seu apoio para solucionar essa problema,
pois foi feito o repasse do mês de janeiro e, tudo continua atrasado, então há necessidade de um novo
TAS, para solucionar o problema. A seguir, reiterou os erros da administração do “Hospital Dr.
Fernando Serra” e reiterou que o referido Hospital, nos últimos quatro anos, recebeu mais de onze
milhões de reais em recursos e arguiu: aonde estão os balancetes? Seguindo, disse que nova Diretora,
por não ser da cidade, é na sua opinião uma forasteira e, segundo relatos, persegue os funcionários.
Para finalizar, reiterou a necessidade urgente de solucionar o problema dos dois hospitais da cidade e,
finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Tiago Rocha, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, ex-vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Seguindo, parabenizou o
Secretariado da Senhora Prefeita Municipal, em especial, o Senhor Secretário Municipal de Saúde, que
foi elogiado pela Senhora Senadora Rosa de Freitas, pois em São Gabriel da Palha, a vacinação contra
a febre amarela já está avançada. Dando seguimento, disse que sua função é fiscalizar e então, espera
o boa aplicação dos recursos por parte dos hospitais. Na oportunidade, sem desmerecer nenhum
colega Vereador, pois com sua experiência profissional, espera respeito dos colegas às suas
observações, e lembrou que saúde é direito de todos. Nesse momento, externou seus agradecimentos
a Erildo José Canal e Carlos Magno Canal, pelo companheirismo e experiência que lhe repassam e,
agradeceu a todos os ex-Vereadores pelo que fizeram pelo Município. Finalizando, agradeceu a
atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Antônio
Lopes, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores,
membros da Mesa e demais presentes. Continuando, afirmou ser um Vereador da saúde e, que não é
oposição a ninguém e que fará seu trabalho, pois é um Vereador do Município de São Gabriel da
Palha, apesar das críticas que tem recebido. Dando prosseguimento, disse que é a favor dos dois
hospitais na medida do possível e que irá trabalhar para a população. A seguir, agradeceu a presença
de ex-Vereadores e, finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando continuidade, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Braz Monferdini, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Seguindo,
disse que no final do ano passado, foi votado na Casa, projeto de lei que reduzia a taxa de esgoto
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cobrada na cidade a até quarenta por cento do valor e, até agora, a empresa responsável ainda não
tomou providencia alguma. Na oportunidade, solicitou à Presidência da Casa, às devidas providências
para o cumprimento da lei. Continuando, disse que hoje se sente mais seguro, pois os policiais estão
voltando à ativa. Nesse momento, agradeceu a Deus, seus familiares, eleitores, amigos e reiterou sua
disposição em trabalhar por São Gabriel da Palha. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando
continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador José Luiz Vial, que ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e
demais presentes. Dando prosseguimento, parabenizou a todos ex-Vereadores presentes ao Plenário,
pelo trabalho que realizaram, em prol da população de São Gabriel da Palha. Na oportunidade,
convidou para que todos se façam presentes em todos as Sessões. Continuando, parabenizou a
Senhora Prefeita Municipal pelo início de seu mandato, pela transparência e coerência administrativa,
optando por nomear servidores técnicos para determinados cargos. Nesse momento, disse que agora
com o início dos trabalhos, poderá alavancar seus projetos e, entre eles, está a questão da taxa de
esgoto, inclusive já tem advogados que estão empenhados para rever a questão da taxa. A seguir,
conclamou os colegas para que a legislatura seja de paz e união, e que algumas coisas o tem deixado
desconfortável na Casa, mas tudo se acertará. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-vereadores, membros da Mesa e
demais presentes. Dando prosseguimento, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal e, reiterou seu
apoio à Administração, inclusive fiscalizando, pois essa é a função do Vereador. Nesse momento,
reiterou seus cumprimentos ao Chefe da Instrução do TG 01-1015, Sargento Vitorino e, disse que
enviou oficío ao Chefe do 38º BI, de Vila Velha, para que esse, enviasse um efetivo para nosso
Município e, obteve como resposta, que estava no planejamento o envio do efetivo. Seguindo,
cumprimentou a Comissão de Transição pelo trabalho realizado. Continuando, rogou a Deus que
ilumine as decisões do Edis e que essas sejam as melhores para São Gabriel da Palha. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
João Teixeira Soares, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, exvereadores, membros da Mesa e demais presentes. Dando continuidade, parabenizou a Senhora
Prefeita Municipal pela nomeação dos Secretários Municipais, pessoas competentes, que em muito
contribuirão com o Município. Prosseguindo, disse que já necessidade de que todos trabalhem unidos,
em prol do desenvolvimento do Município de São Gabriel da Palha. Finalizando, agradeceu a atenção
de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, transferiu a Presidência dos trabalhos, para que
pudesse fazer uso da palavra. Seguindo, o Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência,
concedeu a palavra ao Vereador Tiago dos Santos, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor
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Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Dando
prosseguimento, externou sua alegria em receber tantas pessoas na abertura do ano legislativo e,
agradeceu penhoradamente, ratificando que a Câmara Municipal é a casa do povo. Na sequência,
disse que a nova gestão da Casa, teve que efetuar cortes para colocar o Poder Legislativo em um novo
momento, onde espera dar respostas, para que o povo veja a Câmara Municipal com outros olhos.
Seguindo, reiterou que as atitudes tomadas, são as mesmas da Chefe do Poder Executivo, ou seja, de
ajustes e, na oportunidade parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pela sua administração.
Continuando, agradeceu a todos os Servidores da Casa pela contribuição dispensada para a realização
da presente Sessão. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Reassumindo a direção dos trabalhos
e não havendo nenhuma matéria para ser discutida e votada, o Senhor Presidente convidou os
Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, que se realizará no dia 2 de março do ano em
curso, conforme calendário oficial de Sessões Ordinárias e declarou encerrados os trabalhos. E para
constar, eu Secretário, registrei a presente Ata, que depois de aprovada será assinada. São Gabriel da
Palha, quatorze de fevereiro de dois mil e dezessete.
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