Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia dois de março de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago dos
Santos.
Aos dois dias de março 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 colocou em votação a Ata da
Sessão Ordinária realizada no dia 14 de fevereiro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade.
Nesse momento, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da Primeira Sessão Extraordinária
realizada no dia 17 de fevereiro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, o
Senhor Presidente, colocou em votação a Ata da Segunda Sessão Extraordinária realizada no dia 17
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: Indicações de nº 72 e 73/2017, de autoria do Vereador Tiago Rocha, que
através das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 74 a 81/2017,
de autoria da Vereadora Delizete Baptista Pinheiro, que através das quais, solicita providências ao
Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 82 a 84/2017, de autoria do Vereador Antônio Lopes, que
através das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicação de nº 85/2017, de
autoria do Vereador Dellamar Antônio Almeida, que através da qual, solicita providências ao Poder
Executivo Municipal; Indicações de nº 86 a 87/2017, de autoria do Vereador Braz Monferdini, que
através das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Ofício nº 155/2017, do
Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que encaminha a Demonstração Contábil do
Poder Legislativo, alusiva ao mês de janeiro do ano em curso; Ofício nº 5/2017, do Pregoeiro Oficial da
Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 14 de
março de 2017, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 4/2017, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para implantação e manutenção de software de gestão escolar
em escolas de Educação Básica e de Ensino Fundamental, deste Município; Ofício nº 6/2017, do
Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica
que no dia 15 de março de 2017, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 5/2017, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de gás liquefeito de
petróleo (GLP), para uso nas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal; Ofício nº 002/2017, da
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Comissão Especial do Serviço de Inspeção Municipal-SIM, que apresenta o Programa de Atuação do
Serviço de Inspeção Municipal-SIM, bem como, o Plano de Trabalho para o ano de 2017; Ofício
assinado por quatro Vereadores, de acordo com o art. 131, Parágrafo único do Regimento Interno,
comunicam a criação de bloco partidário e, indicam líder e vice-líder; Comunicado nº CM244268/2016,
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: PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL, Parcela
001, emitido em 28/12/2016, no valor de R$ 1.656,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais);
Comunicado nº CM244269/2016, 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: PDDEEDUCAÇÃO INTEGRAL, Parcela 001, emitido em 28/12/2016, no valor de R$ 4.959,00 (quatro mil,
novecentos e cinquenta e nove reais); Comunicado nº CM244269/2016, 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: PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL, Parcela 001, emitido em
28/12/2016, no valor de R$ 7.164,00 (sete mil, cento e sessenta e quatro reais); Comunicado nº
CM006917/2016, 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 012, emitido em
13/01/2017, no valor de R$ 74.099,33 (setenta e quatro mil, noventa e nove reais e trinta e três
centavos); Comunicado nº CM006918/2016, 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:
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL, Parcela 001, emitido em 18/01/2017, no valor de R$ 8.451,00 (oito mil,
quatrocentos e cinquenta e um reais); Comunicado nº CM006919/2016, 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: PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL, Parcela 001, emitido em
18/01/2017, no valor de R$ 5.544,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais). Nesse momento,
não havendo mais matérias no presente Expediente, 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 e demais presentes. Seguindo, externou
sua alegria por poder trabalhar em mais um mandato e, disse estar um pouco triste, já início do
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mandato, pois a saúde do Município está um caos e, o Prefeito Municipal anterior foi “crucificado”, por
causa do Hospital “Dr. Fernando Serra” e, Vereador desse mandato, apresentou cartaz com a situação
do mesmo e disse ter sido repassado para a fundação mantenedora, onze milhões de reais. Nesse
momento, pediu aos seus pares para não “crucificarem” a atual Prefeita Municipal, por causa do
referido Hospital. Seguindo, disse que o colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro, fez reuniões
fechadas, pois não foi convidado para participar das mesmas, para resolver o problema e disse esperar
solução e, não politicagem. Nesse momento, não concedeu aparte ao colega Vereador Getúlio
Andrade Loureiro. Seguindo, reiterou que tragam solução para o referido Hospital para serem
debatidas nessa Casa e, não campanha política. Continuando, disse que espera que o problema do
Hospital “Dr. Fernando Serra”, seja solucionado. Para finalizar, reiterou que não se deve “crucificar”
Prefeito Municipal por causa do Hospital e agradeceu a atenção de todos. Continuando, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que ao iniciar cumprimentou
o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes. Dando seguimento, disse que não
responderá aos ataques recebidos. Continuando, parabenizou a escolha do tema da Campanha da
Fraternidade 2017: “Biomas Brasileiras e a Defesa da Vida”. Seguindo, disse que o Município e o
Estado, enfrentaram uma crise hídrica muito grande e arguiu: o que ficou de aprendizado?
Continuando, disse que é muito importante cuidar da natureza e citou o Rio São José, pois deve-se
fazer um trabalho de reflorestamento às margens do citado Rio. Nesse momento, parabenizou o
Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente, pois há no viveiro municipal, cinquenta mil mudas para
serem distribuídas para reflorestamento. Dando sequência, parabenizou também à Senhora Prefeita
Municipal, pois está buscando recursos, para em parceria, construir quatro barragens no Município.
Nesse momento, parabenizou a Escola “Bértolo Malacarne” que recebeu um prêmio e teve uma aluna,
classifica em terceiro lugar, no concurso de redação da Procuradoria Geral da República e, ressaltou
que a Tribuna deve ser usada para esse tipo de informação, não para ataques. Seguindo, disse que o
que fará a Câmara Municipal apresentar resultados, será a união e, com relação aos dois Hospitais da
cidade, que ver os dois funcionando. A seguir, aproveitando a última Sessão antes da Sessão Solene
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, parabenizou as mulheres pela data e convidou a todos
para a referida Sessão Solene. Dando continuidade, diese que espera que acerte a situação do
Hospital “Dr. Fernando Serra”, lembrando que houve perseguição ao mesmo, pois os repasses não
foram repassados, por exemplo e, sem união, esse problema não será solucionado. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador José
Luiz Vial, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais
presentes. Seguindo, disse que falaria sobre o Hospital “Dr. Fernando Serra”, pois no último final de
semana, aconteceu uma covardia com o povo de São Gabriel da Palha, pois não havia médico
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plantonista, uma covardia da atual Diretoria e, na oportunidade, saldou os funcionários que sem
receber, cumprem normalmente suas funções. Nesse momento, disse que conhece Hospital a fundo, e,
realmente não é hora de crucificar ninguém, lembrou que o referido Hospital, ficou cinco dias sem
médico, mas recebeu recursos do RUE (Rede de Urgência e Emergência), no valor de duzentos mil
reais. Seguindo, disse que as fichas de referências e contra referências, para internar os pacientes do
citado Hospital em outros, não foram feitas, no último final de semana e, reiterou enfaticamente, o que
falta é gestão. A seguir, disse que a Lei Federal nº 8.080/90, a Lei Orgânica da Saúde no Brasil, diz
que o Município, para conveniar, tem que ser com instituição pública, filantrópica ou privada; e nesse
momento, o referido Hospital, não tem condições, nem certidões para realizar convênios. Na
oportunidade, solicitou à Senhora Prefeita Municipal, que não efetue repasses ao citado Hospital, pois
estará infringindo a lei e, aconselhou à Diretoria do citado Hospital a se demitir. Finalizando, agradeceu
a atenção de todos. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Adelino Pinaffo Júnior, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e
demais presentes. Seguindo, disse que tem sido cobrado pelos munícipes, com perguntas do tipo:
Porque o repasse para o Hospital “Dr. Fernando Serra” não foi efetuado? Porque o salário dos
funcionários do citado Hospital estão atrasados? Continuando, disse que o Hospital “Dr. Fernando
Serra”, nos anos de 2015 e 2016, recebeu seis milhões de reais e apresentou a produção do mesmo
no período. Nesse momento, arguiu: o que justifica os valores que entram com produção do Hospital
“Dr. Fernando Serra”. A seguir, disse que não é contra o Hospital e requereu os balancetes de 2016 e,
até a presente data não recebeu nenhuma informação. Prosseguindo, disse que a Diretoria explicava
aos funcionários que o Prefeito anterior que não repassava os recursos e, reiterou que está de
brincadeira. Dando continuidade, solicitou aos responsáveis pela direção do citado Hospital, que se
demitam e espera que a verdade seja dita, pois informações mentirosas foram repassadas aos
munícipes e, que fiscalizará, pois essa é uma das funções do Vereador. Finalizando, agradeceu a
atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Tiago
Rocha, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes.
Continuando, disse que gostaria de esclarecer algumas situações que aconteceram recentemente no
Bairro Cachoeira da Onça, pois devido às últimas chuvas, alguns moradores tiveram suas casas
alagadas, devido uma galeria entupida, e, já fez uma indicação para limpeza do córrego, trabalho que
não demora mais de uma hora para ser executado e, até a presente data ainda não feita e arguiu: Será
que a conduta do Secretário Municipal competente está correta? Seguindo, disse que as ruas do Bairro
Cachoeira da Onça estão sujas, cheias de detritos. Na sequência, disse que a compra do café do
Vietnam, apesar do Presidente da República a ter vetado, espera que os gabrielenses abracem essa
causa, pois somente o boato da importação, causou a baixa no valor da saca do café, motivo para
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todos lutarem contra a importação. Dando continuidade, agradeceu a Renzo Vanconcellos que na crise
da saúde, vem há mais de dois anos, socorrendo a população gabrielense e conclamou todos os
colegas a fazerem uma corrente pela saúde. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando
continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato,
que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes. Dando
continuidade, parabenizou a Escola “Bértolo Malacarne” pelo prêmio recebido e pelo prêmio recebido
por sua aluna, bem como, a Senhora Secretária Municipal de Educação; a Senhora Prefeita Municipal,
que desde o primeiro dia útil tem se empenhado em resolver os problemas da saúde, quando lembrou
que vários Vereadores estiveram na unidade de saúde “Luiz Bono” no dia citado. Nesse momento,
disse que a iluminação pública será acertada, pois a empresa já começou a fazer os reparos.
Seguindo, disse que que os dois hospitais funcionando, pois a população necessita e, agradeceu aos
funcionários do Hospital “Dr. Fernando Serra”, pois cuidaram muito bem de seu pai, antes de morte
dele. A seguir, disse que está à disposição, para somar. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Dellamar Antônio
Almeida, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais
presentes. Na sequência, agradeceu a todos que votaram nele, permitindo sua eleição e, disse que em
relação aos dois hospitais, as discordâncias só trarão problemas para todos, e que os Vereadores se
unam e não entrem em rota de colisão, pois assim todos se beneficiarão, principalmente a população.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, 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. Seguindo, disse que os Vereadores devem
trabalhar unidos, quando, parabenizou os colegas Vereadores José Luiz Vial e Adelino Pinaffo Júnior,
pelas palavras deles na Tribuna e, se colocou à disposição para solucionar o problema dos hospitais da
cidade. Continuando, disse que a saúde funcionando, as outras necessidades serão sanadas, Nesse
momento, agradeceu aos presentes; à Senhora Prefeita Municipal que tem atendido os pedidos dos
Vereadores e 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 e demais presentes. Dando continuidade, agradeceu à Senhora Prefeita
Municipal e à Senhora Secretária Municipal de Educação, que reabriu a Escola do Distrito de São
Sebastião da Barra Seca, o que beneficiou as crianças da região. Seguindo, disse que os pais dos
alunos em mutirão, limparam a escola para que essa fosse reaberta. Dando sequência, disse que sem
saúde, educação e agricultura, não se vai a lugar algum. Nesse momento, disse que está sempre à
disposição para fiscalizar, pois se assim tivesse sido feito, talvez a situação do hospital seria outra e
que o hospital seja usado para salvar vidas e não ser usado para política. Finalizando, agradeceu a
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atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Braz Monferdini,
que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes.
Seguindo, agradeceu o fato do Senhor Presidente ter ido à cidade de Vitória, conversar com o
Presidente da CESAN e, na oportunidade cobrou do Senhor Presidente, que não se esqueça da taxa
de esgoto, pois a população precisa de uma resposta. Nesse momento, disse que desde 2013, que
juntamente com o ex-Vereador Ricardo Leandro Mauri, se reúne com o Procurador Federal, na cidade
de Colatina, onde debatem o problema da saúde de São Gabriel da Palha, onde se tentou de tudo e
entende que o que ocorre é uma briga e, lembrou que foi Presidente de uma CPI sobre saúde, no
mandato passado e essa, serviu para muita coisa e, na oportunidade, pediu união, pois o Município
precisa dos dois hospitais. Seguindo, disse que o Procurador Federal dará uma resposta sobre os
hospitais em breve. A seguir, disse que os funcionários não devem ser criticados, eles precisam
receber os seus salários e, o repasse efetuado, foi para quitar o mês de novembro, e conclamou a
todos a caminharem juntos para que essa situação seja resolvida. Seguindo, disse que esteve na
Unidade de Saúde “Luiz Bono” e realmente está faltando medicamentos, mas com a licitação que está
para acontecer, às faltas serão supridas. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando
prosseguimento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Wagner Lucas dos Santos,
que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes. Nesse
momento, disse que a atual administração herdou problemas do passado e, salientou que os
problemas têm que ser resolvidos e arguiu: quem entre os colegas que estivesse Prefeito, iria fazer
algum repasse para o Hospital “Dr. Fernando Serra”, com esse sem as certidões necessárias?
Seguindo, disse entender as necessidades dos funcionários mas, espera que todos entendam à
situação da Senhora Prefeita Municipal, pois o referido hospital, está em situação irregular; fácil é
criticar, mas problemas foram herdados. A seguir, falando sobre o lixo, por exemplo, disse que há três
caminhões coletores, dois estão na oficina e um rodando com pneus em péssimo estado. Dando
continuidade, disse que os Vereadores estiveram no dia 2 de janeiro na Unidade de Saúde “Luiz Bono”
e foi constatado a falta de medicamentos e arguiu: é culpa da Senhora Prefeita Municipal? Na
oportunidade, disse que com apenas dois meses de Administração, não é possível arrumar a casa.
Seguindo, disse que tem de haver uma fiscalização para saber aonde foram investidos os recursos do
Hospital “Dr. Fernando Serra”. Dando seguimento, falando para o colega Vereador Levi Alves Pinheiro,
disse-lhe que não foi feita reunião alguma no referido hospital, e sim, uma visita; que pode ser feita por
qualquer Vereador, pois o mesmo, está aberto para todos os Vereadores. Nesse momento, disse que a
Senhora Prefeita Municipal, está empenhado ao máximo, para resolver os problemas de São Gabriel
da Palha e, reiterou que dívidas foram herdadas. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse
momento, o Senhor Presidente, transferiu a Presidência dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente, para
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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
Presidente em Exercício, Senhores Vereadores e demais presentes. A seguir, falou de sua reunião
com o Presidente da CESAN onde levou as demandas da população gabrielense e, receberá retorno
no dia 3 do mês em curso, de quando o mesmo virá até São Gabriel da Palha, onde fará uma reunião
com os Vereadores e outra com a população, Seguindo, registrou o extraordinário trabalho da Senhora
Secretária Municipal de Educação tem feito pela educação do Município, pois tem promovido uma
revolução na sua área. Prosseguindo, parabenizou à Senhora Prefeita Municipal, que tem trabalhado
dia e noite, para solucionar os problemas herdados da administração passada, dívidas que ultrapassam
dezessete milhões de reais, dívidas inclusive com fornecedores de medicamentos. Nesse momento,
parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, pois já efetuou o primeiro pagamento da empresa
responsável pela troca de lâmpadas no Município, referente a janeiro de 2016 e arguiu: a taxa de
iluminação foi paga pelos munícipes e porque o trabalho não feito? Dando continuidade, também
parabenizou a Senhora Prefeita pela transparência dos seus atos; e, na oportunidade, parabenizou o
Senhor Secretário Municipal de Saúde pelo seu trabalho e luta para melhorar a saúde de nosso
Município. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Reassumindo os trabalhos, o Senhor
Presidente, de acordo com o Regimento Interno, suspendeu a Sessão por quinze minutos. Nesse
momento, reiniciando os trabalhos, o Senhor Presidente anunciou a Ordem do Dia, que constou do
seguinte: Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 1/2017, 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
Crianças de Colo e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por
unanimidade. A seguir, 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
14 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, dois de março de dois mil e dezessete.
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