Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia vinte e oito de março de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago
dos Santos.
Aos vinte e oito 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: Antônio Lopes, Braz Monferdini,
Delizete Baptista Pinheiro, Dellamar Antônio Almeida, 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
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: Moção nº 1/2017, de autoria dos Senhores Vereadores, que Apresenta Repúdio à
Proposta de Emenda Constituicional nº 287/2016 - Reforma da Previdência; Requerimento nº 3/2017,
de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que através do qual solicita cópia dos comprovantes da
inclusão das informações contratuais relativas à limpeza pública no Sistema Geoobras; Requerimento
nº 4/2017, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que através do qual solicita cópia dos repasses
do Município ao Hospital “Dr. Fernando Serra”; Indicação de nº 119/2017, de autoria do Vereador
Dellamar Antônio Almeida, que através da qual, solicita providências ao Poder Executivo Municipal;
Indicações de nº 120 a 122 e 124/2017, de autoria da Vereadora Delizete Baptista Pinheiro, que
através das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 123, 133 e
134/2017, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que através das quais, solicita providências ao
Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 125 a 127/2017, de autoria do Vereador João Teixeira
Soares, que através da quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicação de nº
128/2017, de autoria do Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que através da qual, solicita providências
ao Poder Executivo Municipal; Indicação de nº 129/2017, de autoria do Vereador Antônio Lopes, que
através das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 130 a
132/2017, de autoria do Vereador José Luiz Vial, que através da quais, solicita providências ao Poder
Executivo Municipal; Ofício nº 216/2017-GP-CM, do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel
da Palha, que encaminha a Demonstração Contábil do Poder Legislativo, alusiva ao mês de fevereiro
de 2017; Ofício nº 04/2017-A, do Pregoeiro oficial da Comissão de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que comunica que no dia 5 de abril de 2017, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão
Presencial nº 3/2017, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de kits cestas básicas para
atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 (doze) meses,
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que foi reeditado por força de alterações ocorridas em seu Anexo III - PLANILHA, motivadas pela
Secretaria requerente; Ofício nº 06/2017, do Pregoeiro oficial da Comissão de Licitação do Poder
Executivo Municipal, que comunica que no dia 31 de março de 2017, às 8h (oito horas), ocorrerá o
Pregão Presencial nº 6/2017, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para os alunos da rede
municipal de ensino, conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar; Ofício nº 07/2017, do
Pregoeiro oficial da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 29
de março de 2017, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 7/2017, cujo objeto é a
aquisição de lanche que será fornecido aos participantes das oficinas dos Grupos de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos; Ofício nº 08/2017, do Pregoeiro oficial da Comissão de Licitação do Poder
Executivo Municipal, que comunica que no dia 4 de abril de 2017, às 13h (treze horas), proceder-se-á
com a Chamada Pública nº 1/2017, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar, destinados ao atendimento das Escolas da Rede Municipal e Entidade Filantrópica, referentes
à utilização de 30% (trinta por cento) dos recursos repassados pelo FNDE para alimentação escolar de
acordo com a Lei nº 11.947/2009. A seguir, não havendo mais matérias no presente Expediente, o
Senhor Presidente, anunciou a Hora da Tribuna Livre e, concedeu a palavra ao Senhor Dauri José
Tamanhão, que falou sobre a reforma da Previdência Social; Ofício nº 2/2017, da Presidência da
Escola de Educação Básica “COOPESG ROBUSTA”, que comunica a Assembleia Geral Ordinária da
referida Escola, para o dia 29 de março, às 19h (dezenove horas); Pronunciamento dos Presidentes
das Igreja Evangélicas Históricas do Brasil, sobre a Reforma Previdenciária-PEC 287/2016. A
seguir, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Senhor Dauri José Tamanhão, que falou sobre a
Reforma Previdenciária-PEC 287/2016. Nesse momento, 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 Levi Alves Pinheiro, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, falou sobre o funcionalismo público, que
obteve muitas conquistas no mandato passado, mas, o lado ruim foi não ter efetuado os repasses da
inflação dos últimos anos. Dando seguimento, disse que apesar disso, os servidores estão motivados
e, essa Administração, com certeza efetuará os repasses, para assim não aumentar a defasagem
salarial. Nesse momento, disse que os servidores atuam em todas as áreas, mas seus vencimentos
estão defasados e, o reajuste de acordo com o índice da categoria, deve ser incorporado, pois senão
em breve, os servidores receberão o salário mínimo e espera a união entre os Vereadores que isso não
aconteça. Continuando, reiterou a necessidade, de que os reajustes devem ser incorporados aos
vencimentos e 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. Seguindo, disse que a lei de autoria do ex-vereador Renato Alves
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Ferreira, do mandato passado, de alguma maneira, parece ter sido esquecida, pois foi sancionada e,
trata da regulamentação da captação de resíduos no nosso Município. Continuando, disse que o art. 1º
é bem claro, pois especifica o objetivo da Lei e, que no art. 3º da mesma, fala que a taxa de coleta de
resíduos será cobrada se a mesma for efetuada. Dando prosseguimento, disse que no art. 4º da citada
Lei, foi dado ao Poder Executivo prazo de sessenta dias para adaptações e que a Câmara Municipal
aprovou concessão para a CESAN e não foi respeitada a Lei do ex-vereador Renato e, arguiu: Porque
aprovar uma lei dessa, se não foi respeitada? Seguindo, disse que gostaria de entender, porque a
concessão, se uma lei pertinente não foi respeitada. Nesse momento, reiterou que a legislação não foi
respeitada, provando que a Câmara não foi respeitada. A seguir, disse que espera a ajuda dos colegas
Vereadores para que seja explicado o que porque não se respeitou uma legislação. 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,
Vereadores de Vila Valério e demais presentes. A seguir, disse que ficou mais satisfeito na última
semana com relação ao Hospital “Dr. Fernando Serra”, pois a falta de médico foi resolvida, tendo
médico, todos os dias. Continuando, disse que com relação à CESAN, tudo o que estava ao alcance de
ser feito, na legislatura passada, foi feito, como audiência pública, por exemplo. Prosseguindo, disse
que tem sido muito cobrado pelos munícipes, com relação a lei, que reduziu a taxa de esgoto para
quarenta por cento e, novamente solicitou do Senhor Presidente, para que marque uma reunião para
que esse assunto seja solucionado e assim seja dada uma satisfação ao povo de São Gabriel da Palha
a respeito da lei que concedendo dois anos para a CESAN, pois é um absurdo a taxa de esgoto.
Seguindo, disse que se pode ir a vários lugares da cidade e, percebe-se o esgoto sendo lançado no
Córrego que corta a cidade, o que demonstra a falta do tratamento. Finalizando, agradeceu a atenção
de todos. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Leandro
Cézar Valbusa Bragato, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, exvereadores presentes, Vereadores de Vila Valério, Servidores da Casa e demais presentes. Nesse
momento, parabenizou o ex-vereador Dauri José Tamanhão por suas palavras à Hora da Tribuna Livre
e, disse que no último dia 22, no Dia Mundial da Água, fez algumas palestras nas escolas do Município
e, constatou a necessidade da conscientização, na preservação da água, recuperação das nascentes,
etc. A seguir, parabenizou o Senhor José Augusto Netto, que assumirá a vaga do colega Vereador
Adelino Pinaffo Júnior, enquanto durar a licença dele e, será mais um para lutar pelo Bairro Santa
Terezinha que tem muitas demandas; e o Senhor Secretário Municipal de Obras, que voltou com os
coletores, para coleta seletiva do lixo. Prosseguindo, disse que desenvolverá um projeto de coleta de
lixo, que tornará São Gabriel da Palha referência. Na sequência, parabenizou a COOABRIEL pela
realização de sua assembleia geral e, reiterou o quanto essa é importante para o Município.
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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, Senhores
Vereadores, ex-Vereadores presentes, Vereadores de Vila Valério, Servidores da Casa e demais
presentes. Seguindo, parabenizou o Senhor Dauri Tamanhão por suas palavras à Hora da Tribuna
Livre, principalmente com relação à Reforma da Previdência. Continuando, disse que quando um
Deputado Federal quer voto, a primeira porta que ele bate é a do Vereador, então quando formos
escolher um deputado federal, teremos de ver como ele votou na reforma da previdência. Nesse
momento, parabenizou os alunos da Escola “São Gabriel da Palha” pela manifestação pela conclusão
das obras na referida Escola e, solicitou ao Senhor Secretário Estadual que conclua as obras na citada
escola. Nesse momento, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, pela limpeza do córrego que corta
o Bairro Cachoeira da Onça. A seguir, disse que não poderá se fazer presente na Sessão do dia 11 de
abril, devido a um importante compromisso e, devido a esse fato, solicitou uma licença, sem
vencimentos e, assim seu suplente assumirá. Na oportunidade, disse que não se elegeu sozinho, então
dará uma oportunidade para o primeiro suplente e que ele faça bom uso do mandato. Para finalizar,
disse que continuará divulgando seu trabalho via redes sociais 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 presentes, Vereadores de
Vila Valério, servidores das Casa e demais presentes. Dando seguimento, disse que tem pouco tempo
para se expressar na Tribuna e, complementando as palavras do colega Vereador Tiago Rocha, o que
deve acontecer é a busca do diálogo junto ao Presidente da CESAN, pois essa taxa de esgoto, como
está, está complicado. Segundo, lembrou que a Lei Municipal nº 2.620/2016, criou obrigações para o
tratamento de água e coleta de esgoto e, depois de um prazo para adaptações, vigorou em primeiro de
novembro do ano passado e depois chegou projeto de lei para ser votado pela Casa, de autoria do
Poder Executivo Municipal para nova concessão, que veio sem obedecer a Lei nº 2.620/2016, o que
comprova um erro grava da Administração anterior e sua equipe. Continuando, disse que foi aprovada
emenda na nova concessão, fixando em quarenta por cento a taxa de esgoto, e agora a CESAN alega
que precisa saber quanto está funcionando da coleta para cobrar os quarenta por cento, o que
comprova o erro na concessão. A seguir, disse que o que a CESAN trata e coleta, deve ser cobrado, se
não trata e não coleta, que não cobre. Nesse momento, disse que menos de dez por cento do esgoto é
tratado no Município, pois tem fotos e estudo do Córrego que corta a cidade até o “pinicão”, e na
oportunidade, conclamou os colegas a abraçarem a causa, pois São Gabriel da Palha, não merece
isso. 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
Rua Ivan Luiz Barcellos, 104, bairro Glória, CEP 29780-000 - São Gabriel da Palha, ES | CNPJ 27.554.914/0001-50
www.camarasgp.es.gov.br | camara@camarasgp.es.gov.br | 27 3727 2252

Tiago dos Santos, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente em Exercício, Senhores
Vereadores, ex-vereadores, servidores da Casa e demais presentes. Seguindo, esclareceu que no mês
de fevereiro, juntamente com a Deputada Estadual Raquel Lessa e a Senhora Prefeita Municipal,
estiveram em reunião com o Presidente da CESAN, onde foi colocado o clamor do povo e dos colegas
Vereadores e, obtivemos do Presidente esse viria ao Município, primeiro para demonstrar dados
técnicos aos Vereadores, depois debateria de forma geral e passados alguns dias ligou para a CESAN
e do Presidente obteve que há uma servidora licenciada imprescindível para essa reunião que
encontra-se licenciada por trinta dias, mas dados já estavam sendo levantados. Continuando, disse que
no dia seguinte ligaria novamente para cobrar as demandas do povo gabrielense. Nesse momento,
externou seus sentimentos pelo passamento do Senhor Francisco Alberto Discher, conhecido como
“França Discher”, que faleceu no último dia 23 do mês em curso, com cem anos e sete meses, que
tanto fez pela região do Rancho Alto e pelo Município. Dando seguimento, parabenizou a Senhora
Prefeita Municipal, seu Vice, colegas Vereadores, a Deputada Raquel Lessa, pois no último dia 23, foi
recebido em nosso Município, o Senhor Secretário Estadual de Esportes e, foi feita uma solenidade
para entrega de materiais esportivos de diversas modalidades, para assim alavancar o Projeto
“Campeões do Futuro” em São Gabriel da Palha. A seguir, falou da ida da Senhora Prefeita Municipal e
Vice-Prefeito à cidade de Brasília, buscando soluções para o Município, onde visitaram ministérios e
deputados, o que demonstra a vontade de reverter situações advindas do mandato anterior. Nesse
momento, disse que a Senhora Prefeita Municipal, seu Vice e o Deputado Marcus Vicente, foram os
primeiros, esse ano, a visitarem a direção da Caixa Econômica Federal em Brasília, onde foram buscar
moradias popular para os nossos munícipes. 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 6/2017, que “Altera
a Lei Municipal nº 2.336, de 19 de setembro de 2013, que Estrutura a Unidade Central de Controle
Interno do Poder Legislativo 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
11 de abril 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, vinte e oito de março de dois mil e dezessete.
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