Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia catorze 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 2 de março 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 6/2017, de autoria da
Mesa Diretora, que “Altera a Lei Municipal nº 2.336, de 19 de Setembro de 2013, que Estrutura a
Unidade Central de Controle Interno e dá Outras Providências”; Indicação de nº 88/2017, de autoria do
Vereador Tiago Rocha, que através da qual, solicita providências ao Poder Executivo Municipal;
Indicações de nº 89 a 105/2017, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que através das quais,
solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 106 a 111/2017, de autoria da
Vereadora Delizete Baptista Pinheiro, que através das quais, solicita providências ao Poder Executivo
Municipal; Indicações de nº 112 a 115/2017, de autoria do Vereador Braz Monferdini, que através da
qual, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 116 e 117/2017, de autoria
do Vereador Antônio Lopes, que através das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal;
Indicação de nº 118/2017, de autoria do Vereador João Teixeira Soares, que através da qual, solicita
providências ao Poder Executivo Municipal; Ofício nº 45/2017/SGP-PREV, da Diretora-Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, que encaminha
os Balancetes de receita e despesa do referido Instituto, bem como, a relação de despesas pagas;
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
CM244271/2016, 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$ 5.544,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e
quatro reais); Comunicado nº CM014514/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- Ministério da Educação, que comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a
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execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa:
QUOTA, Parcela 001, emitido em 16/02/2017, no valor de R$ 138.244,72 (cento e trinta e oito mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos); Comunicado nº CM020331/2017, 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: PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉESCOLA, emitido em 03/03/2017, no valor de R$ 7.409,40 (sete mil, quatrocentos e nove reais e
quarenta centavos); PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, emitido em
03/03/2017, no valor de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais); PNAE - ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - AEE, emitido em 03/03/2017, no valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e
vinte centavos); PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE, emitido em 03/03/2017, no valor de R$
11.277,80 (onze mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos); PNAE - ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - ENSINO MÉDIO, emitido em 03/03/2017, no valor de R$ 2.247,00 (dois mil, duzentos e
quarenta e sete reais); PNATE - Parcela 001, emitido em 03/03/2017, no valor de R$ 5.872,70 (cinco
mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos); PNATE - Parcela 001, emitido em
03/03/2017, no valor de R$ 2.614,56 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e seis
centavos); PNATE - Parcela 001, emitido em 03/03/2017, no valor de R$ 1.099,46 (um mil, noventa e
nove reais e quarenta e seis centavos). 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, pediu ao Senhor Presidente que esse, se pudesse,
interferisse para o retorno da Senhora Fernanda à Unidade de Saúde, pois seria interessante para a
saúde. Dando continuidade, disse que falaria do Poder Legislativo, os Vereadores que exerceram
mandato na legislatura passada, sem contar as intempéries climáticas, e, disse que os colegas
Vereadores têm criticado o mandato passado, mas alguns deles tiveram cargos na Administração
anterior, como o colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que foi Chefe da Defesa Civil; citou
também o colega Vereador Antônio Lopes, pois o Chefe de Gabinete passado é presidente de seu
partido; e disse que não concorda com as críticas. A seguir, disse que o Senhor Presidente, que
sempre foi oposição ao Prefeito Henrique Vargas pode falar, já o colega Braz Monferdini, que até foi
Prefeito Municipal, não pode falar da Administração passada. Nesse momento, disse que aqueles que
não tiveram cargo de confiança, podem falar e, reiterou que tem sua posição e agradeceu ao Senhor
Presidente, que convida para todas as reuniões. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Tiago Rocha, que ao iniciar
cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes. Dando continuidade,
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parabenizou o Senhor Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, pelo trabalho que tem feito
para a população de São Gabriel da Palha. Nesse momento, disse que há um Parecer do Ministério
Público, solicitando uma auditoria pelo DENASUS no Hospital “Dr. Fernando Serra”, e que não seja
permitido nenhum tipo de repasse para o mesmo, pois será o mesmo que rasgar a Constituição
Federal, que proíbe repasse para instituições que estejam com suas certidões atrasadas. Seguindo,
reiterou, conclamando a todos que unam, para que os repasses somente sejam efetuados, quando as
certidões estiveram em dia. A seguir, disse que acha um erro grave, fazer esse repasse e, esta Casa
está aqui para atender o povo. 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 e demais presentes. Dando
prosseguimento, disse ser importante a presença do povo nas Sessões da Câmara Municipal.
Seguindo, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pelo início dos trabalhos de recuperação da
iluminação pública; também pela limpeza pública, que é um trabalho que precisa de conscientização
ambiental. Continuando, disse que palestrou na Escola “Vera Cruz” para o curso técnico, sobre a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada e sancionada em 2010 e 2014, os lixões
deveriam ser extintos e, hoje ainda, cinquenta e quatro por cento dos municípios brasileiros ainda têm
lixões, por diversas questões, quando lembrou que é irrisória a taxa do lixo cobrada no IPTU, pois o
custo é alto e, que fará o que puder pela Associação dos Catadores (ASCAT), criada na gestão
passada. Na oportunidade, disse que a coleta seletiva deve ser ampliada, conscientizando a todos. A
seguir, parabenizou o Senhor Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, por seu trabalho e,
instituir a licença ambiental no Município, que assim gerará recursos para o Município, pois há um
engenheiro ambiental aprovado em concurso, devendo o mesmo ser convocado e começar a trabalhar
e, na oportunidade, lembrou que o Código de Meio Ambiente do Município foi aprovado na gestão
passada. Seguindo, lembrou que o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água e, temos que repensar a
utilização e, recuperação das nascentes. 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, ex-Vereadores presentes,
servidores da Casa e demais presentes. Continuando, disse que já foi falado dos recursos repassados
ao Hospital “Dr. Fernando Serra”; da solicitação de uma auditoria no referido Hospital. Seguindo, disse
que tem reiterado nesse assunto, pois está preocupado com a população de São Gabriel da Palha,
preocupado com a saúde, e, reiterou que não é contra a Instituição, é contra quem está gerindo o
Hospital. Na sequência, disse ter recebido funcionário do citado Hospital aqui na Câmara e, disse que
foi colocado no Jornal “Hoje Notícia”, a conclusão de uma emenda parlamentar do Deputado Federal
Paulo Foletto, no valor de trezentos e vinte e cinco mil reais para compra de cadeiras de rodas,
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cadeiras de banho, macas de transferência e não existe nada disso. Prosseguindo, disse que fará
requerimento, solicitando as notas fiscais de compra e solicitou ao Senhor Presidente, a formação de
uma equipe para fiscalização in loco e, reiterou que tudo será fiscalizado. A seguir, disse que mais
duas verbas, uma de setecentos e vinte e cinco mil reais e outra de quinhentos mil reais do mesmo
Deputado e, tudo será fiscalizado. Dando seguimento, disse que foi procurado por um médico que
prestou serviços para planos de saúde e esse, ao procurar o setor competente do referido Hospital, lhe
foi dito, que aqueles recursos, tinham outro destino e está até hoje sem perceber seus vencimentos.
Prosseguindo, relatou o caso de uma paciente em estado delicado, que não atendida e, a família
registrou boletim de ocorrência. Seguindo, reiterou que a questão política deve ser ignorada e, deve-se
lutar pela saúde. Nesse momento, lembrou da CPI feita no mandato passado, que foi concluída com
êxito e passada para muitos órgãos e até o momento nada, e, continuará fiscalizando atentamente a
aplicação dos recursos. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Dellamar Antônio Almeida, que ao iniciar, cumprimentou
o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores presentes, servidores da Casa e demais
presentes. Continuando, falou sobre divisão, quando citou que a divisão, na saúde, na agricultura, na
educação, pode ser benéfica para a população, pois essa elegeu os Vereadores e, tem visto muita
discordância e que luta pelos dois hospitais e pelo povo, não quer divisão, está para somar.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente,
Senhores Vereadores, ex-Vereadores presentes, servidores das Casa e demais presentes. Dando
seguimento, parabenizou o colega Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, por suas palavras na
Tribuna no tocante à licença ambiental municipal, que poderá colaborar em muito com o Município, no
sentido de que aumentará a receita. Nesse momento, falou sobre o Projeto “Deise a terra florescer”, da
Escola Bértolo Malacarne, pois foi convidado pelo Senhor Professora Marinete, bem como, pela
Diretora da referida Escola e, ajudou a construir um viveiro escolar, resultado de doações de empresas
do Município. Seguindo, disse que técnicos do viveiro municipal, colaboraram também e, o citado
projeto produzirá pelas mãos das crianças, mudas de reflorestamento, além de participarem de um
concurso literário. A seguir, disse que os alunos visitarão o projeto ambiental do fotógrafo Sebastião
Salgado, conhecido no mundo inteiro. Prosseguindo, reiterou que esse trabalho é para conscientização
das crianças, e as duas mil mudas que ali serão produzidas, elas serão plantas próximas às nascentes
e, os produtores agraciados, cuidarão dessas futuras árvores. Para finalizar, novamente parabenizou
Professora e Diretora da citada Escola e 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, Servidores da Casa e demais presentes.
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Prosseguindo, disse que na presente data fez uma visita à Escola Estadual “Inglês de Souza”, que está
noventa e cinco por cento pronta, faltando uma parte elétrica, que quando estiver completamente
pronta, em muito ajudará nossos jovens, pois merecem estudar num local melhor e, agendará reunião
com o Senhor Secretário Estadual de Educação, e, convidou para todos os colegas, para participarem
dessa reunião. A seguir, solicitou à Deputada Estadual, Raquel Lessa, que também interceda junto ao
Governo Estadual, pelo fim dessa obra. Seguindo, solicitou ao Presidente, que solucione a questão dos
assessores para os Vereadores, uma vez que, não há reuniões para discussão do assunto, pois não há
condições de trabalhar sem assessor, pois há uma infinidade de trabalho a ser feito. Continuando,
disse que contratou uma pessoa com seus recursos, mas que não pode trabalhar na Casa, entendeu
que a legislação não permite, mas precisa de ajuda, para que a população seja atendida. Nesse
momento, conclamou o Senhor Presidente à dialogar, para que tudo se resolva. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Braz
Monferdini, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-vereadores,
servidores da Casa e demais presentes. Continuando, disse que é sempre difícil falar de saúde em São
Gabriel da Palha, e lembrou que foi Presidente da CPI, no mandato passado e que o Senhor Promotor
de Justiça deveria ser convidado a vir na Casa, explicar os desdobramentos da mesma. Nesse
momento, disse que há pessoas que duvidam, mas sempre foi a favor dos dois hospitais funcionando e
com a autorização do Promotor, a Senhora Prefeita Municipal, repassou recursos. A seguir, disse que
falta muita coisa para que os dois hospitais funcionem e, não sabe se vai ser possível, um encontro
com a Promotoria, para solucionar os problemas da saúde. Seguindo, parabenizou à Senhora Prefeita
Municipal pelos setenta dias de trabalho, pois muitas coisas já estão funcionando e muito ainda está
por vir. 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, ex-Vereadores, Servidores da Casa e demais presentes. Seguindo, agradeceu o
convite da Secretária Municipal de Assistência Social para visitar o CRAS, que tão importante é para o
Município, a visita foi proveitosa e repassará a todos a importância do mesmo. Na oportunidade,
parabenizou a Secretária Municipal de Assistência Social pelo trabalho que está desenvolvendo.
Prosseguindo, disse que fará o possível pela saúde, bem como, pelo funcionamento dos dois hospitais.
Nesse momento, reiterou a necessidade de incentivar os produtores rurais, pois sem ações voltadas
para eles, não ficarão no campo e, lembrou que a agricultura já representou muito na arrecadação do
Município e, apesar das secas dos últimos anos, ainda representa muito e precisa ser incentivada.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, transferiu a
Presidência dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente, para que pudesse fazer uso da palavra.
Seguindo, o Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência, concedeu a palavra ao Vereador
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Tiago dos Santos, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente em Exercício, Senhores
Vereadores, ex-Vereadores, servidores da Casa e demais presentes. Dando continuidade, esclareceu
que quando assumiu a Presidência, deixou claro que as decisões seriam tomadas e, a transparência
nessa Casa prevaleceria, e que o Gabinete do Presidente está sempre aberto para todos, nas mesmas
condições. A seguir, disse que fez reunião em seu gabinete e explicitou a situação financeira do Poder,
com dívidas e problemas na Receita Federal. Nesse momento, reiterou que seu gabinete está de
portas abertas. Continuando, disse seguir as leis e as orientações do Jurídico da Casa, bem como, do
Controle Interno e demais servidores e, a situação financeira não é boa. Dando prosseguimento,
afirmou saber a importância do assessor para o Vereador, mas se não há recursos, não podemos
contratar, pois é necessário cuidar da coisa pública. Nesse momento, agradeceu aos Servidores da
Casa pelo apoio e o caminho correto a ser seguido, e assim trabalharemos para o povo ver esse Poder
com outros olhos, trabalharemos com responsabilidade e zelo pela coisa pública, como a Senhora
Prefeita Municipal está fazendo. Dando continuidade, disse que a Diretoria de Assuntos Legislativos
está apta a atender qualquer Vereador, nas suas demandas. Continuando, parabenizou a Senhora
Prefeita Municipal, que foi na capital do Estado, junto à Caixa Econômica Federal, buscar recursos para
os moradias para a população, e, tem a certeza que terá êxito, e, na mesma reunião, descobriu-se que
a gestão passada, por falta de documentação, perdeu recursos para trezentas casas. Na ocasião,
parabenizou também a Senhora Secretária Municipal de Ação Social, pois a mesma esteve na Casa,
na semana pretérita e, explicou a todos os Edis, como funciona sua Secretaria, onde todas as dúvidas
foram sanadas. Seguindo, deixou registrado o bom trabalho da Senhora Secretaria de Educação e sua
equipe, o que não acontecia na gestão passada. 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: Segunda 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 28 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, catorze de março de dois mil e dezessete.
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