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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 

realizada no dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Adelino 

Pinaffo Júnior, de acordo com o art. 47 e “caput” do art. 192 do Regimento Interno c/c o §4ºdo art. 45 

da Lei Orgânica do Município.  

Aos vinte e cinco dias de abril 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 

Adelino Pinaffo Júnior, às 18h (dezoito horas). Presentes os Vereadores: Adelino Pinaffo Júnior, José 

Luiz Vial, Leandro César Valbusa Bragato, Levi Alves Pinheiro e Tiago Rocha. Havendo número legal, 

o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão e iniciou os trabalhos. Nesse momento, o Senhor 

Presidente convidou o Vereador Tiago Rocha para secretariar os trabalhos. Continuando, o Senhor 

Presidente colocou em votação a Ata da Sessão Extrarordinária realizada no dia 11 de março do ano 

em curso. 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: Ofício nº 14/2017, do Pregoeiro oficial da Comissão de Licitação 

do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 4 de maio de 2017, às 13h (treze horas), 

ocorrerá o Pregão Presencial nº 12/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo para 

manutenção, conservação e funcionamento do CRAS; Ofício nº 256/2017-GP/CM, do Presidente da 

Câmara Municipal, que encaminha aos Senhores Vereadores Demonstração Contábil do Poder 

Legislativo, alusiva ao mês de março do ano em curso, aos Senhores Vereadores; Ofício nº 

71/2017/SGP-PREV, da Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de São Gabriel da Palha, que encaminha os balancetes da receita e despesa do referido 

Instituto, referente ao mês de março do ano em curso.  A seguir, não havendo mais matérias no 

presente Expediente, nem Oradores 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. Seguindo, falou sobre 

o início do mandato na Casa, onde o Senhor Presidente conteve despesas, sem contar outros gastos, 

como pães, telefone, por exemplo, em todas as áreas. Continuando, disse que no entender dele, o 

Senhor Presidente está se contradizendo, pois o convidou para ir a Brasília, e o momento é de arrumar 

a Casa e finalizando, agradeceu a atenção de todos. Continuando, o Senhor Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador José Luiz Vial, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, o Orador manifestou apoio ao Vereador Levi Alves 

Pinheiro, que o antecedeu na tribuna, quando lamentou a ausência de parte dos Vereadores que 

compõe esta Casa de Leis, devido à viagem a Brasília na Marcha dos Vereadores, evento promovido 
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pela UVB (União Brasileira de Vereadores), realizado no período de 25 a 28 de abril, em Brasília. 

Seguindo, Orador parabenizou ao Presidente desta Câmara Municipal, Vereador Tiago dos Santos, 

que até então tem trabalhado com zelo, contendo gastos, porém nos últimos dias que antecederam a 

presente Sessão, tem cometido atos que contradizem sua postura à realidade do Município com 

nomeações de Servidores em Cargos Comissionados. Disse ainda, que se faz necessários gerir com 

responsabilidade os recursos financeiros do Município, visando o bem estar do povo, afirmou que os 

Vereadores são eleitos pelo povo e devem representa-lo e fiscalizar com seriedade. Continuando, disse 

o Orador que a viagem dos Vereadores desta Câmara Municipal à Brasília, foi gasto um monte 

montante de R$ 36.840,00 (tinta e seis mil e oitocentos e quarenta reais) com diárias passagens 

aéreas e outras despesas, conforme publicado no portal transparência deste Poder. Acrescentou que 

este montante daria para comprar 245 (duzentos e quarenta e cinco) sexta básicas. Frisou que o citado 

montante poderia ser gastos em prol de atendimento a população carente do Município, demonstrou-se 

indignado, diante desta situação. Disse ainda, que Brasília encontrasse tomada por manifestações de 

diversos seguimentos organizados, protestando contra o Governo Federal, que se torna impossível 

conseguir alguma Emenda Parlamentar em favor do Município. Salientou que para conseguir verbas é 

preciso apresentar projetos que venha justificar a necessidade da mesma. Afirmou que desconhece 

qualquer projeto dos Vereadores desta Casa de Leis que estão em Brasília. Acrescentou que se for 

necessário viajar a serviço da Câmara Municipal, fará com recursos próprios. 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 presentes, Servidores da Casa, autoridades e demais presentes. Dando seguimento, o 

Orador lamentou a falta de responsabilidade para com o dinheiro público. Disse ainda que o Brasil está 

passando por uma crise financeira, onde existe desemprego, que atinge também os Estados e 

Municípios. Acrescentou que diante esta crise é inadmissível que os Vereadores desta Câmara 

Municipal, façam viagens a Brasília, gastando um montante considerável para participar da “Marcha 

dos Vereadores” evento promovido pela UVB (União Brasileira de Vereadores), realizado no período de 

25 a 28 de abril, em Brasília. Acrescentou que este dinheiro deveria ser destinado à aquisição de 

medicamentos para serem distribuídos à população carente do Município. Disse ainda, que fará 

requerimento solicitando a Mesa Diretora, todos os recibos e notas gastos com despesas na referida 

viagem, bem como, as Emendas Parlamentares que foram conseguidas pelos Senhores Vereadores 

desta Casa, que estão em Brasília. Frisou que se não for atendido, irá procurar o Ministério Público 

Estadual, para que intervenha, para que possa ter as informações necessárias, momento em que 

demonstrou-se contrário à gastos exorbitantes com viagens desta natureza. Seguindo, disse o Orador 

que com o objetivo de economizar recursos financeiros, a Mesa Diretora da Câmara Municipal optou 
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por não nomear assessores para Vereadores, porém, o Presidente nomeou diversos cargos 

Comissionados, assim também está acontecendo com o Poder Executivo Municipal, que nomeou mais 

de noventa Cargos Comissionados. Prosseguindo, disse o Orador que passou, a saber, que a CESAN 

(Companhia Espírito-santense de Saneamento), também foi citada na operação “lava jato”, onde foi 

desviado um montante de R$ 260.0000,000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais). Frisou que 

continua lutando para redução dos valores das taxas cobradas pela referida empresa, quando disse 

que esta é uma luta do povo. Disse ainda, que em diversos pontos comerciais da cidade está 

disponível abaixo assinado, que tem como objetivo lutar pela redução das taxas cobradas pela CESAN. 

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 e demais presentes. Prosseguindo, disse o Orador que a viagem 

dos Vereadores desta Câmara Municipal à Brasília, se justifica, pois foram em busca de recursos para 

o Município. Prosseguindo, o Orador parabenizou a Secretaria Municipal de Educação, que no dia 20 

de abril do ano em curso, assinou o “Pacto de aprendizagem no Espírito Santo”, quando na ocasião 

recebemos o Secretário Estadual de Educação, Senhor Aroldo Correia Rocha. Seguindo, disse o 

Orador que não concorda com a utilização de redes sociais por partes dos Servidores públicos 

Municipais, no expediente de trabalho. Na sequência, sugeriu ao município que busque condições para 

emitir a licença ambiental, pois assim conseguirá aumentar a receita, e dará mais agilidade a possíveis 

obras. Frisou que o Município vizinho, São domingos do Norte já emite o citado documento. 

Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, transferiu a 

Presidência dos trabalhos ao Senhor Primeiro Secretário, para que pudesse fazer uso da palavra. 

Seguindo, o Senhor Primeiro Secretário no exercício da Presidência, concedeu a palavra ao Vereador 

Adelino Pinaffo Júnior, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente em Exercício, Senhores 

Vereadores, Servidores da Casa e demais presentes. Continuando, o Orador agradeceu a Deus por 

estar de volta a esta Casa de Leis. Frisou que durante sua licença para tratamento de saúde teve 

alguns transtornos de cunho político provocado pela oposição, porém os fatos acontecidos fizeram-no 

mais forte. Momento que agradeceu ao Suplente de Vereador José Augusto Neto, que assumiu sua 

vaga durante a licença, desenvolvendo um brilhante trabalho nesta Câmara Municipal. Continuando, 

disse o Orador que foi ao Gabinete do Presidente desta Câmara Municipal acompanhado de outros 

Vereadores e solicitaram ao Presidente que não tomasse decisões que viessem causar gastos, porém 

não foram ouvidos. Ao prosseguir, disse o Orador que o Cargo de Presidente é temporário e que deve 

ser conduzido de forma transparente onde todos possam tomar conhecimento dos atos da Mesa 

Diretora. Frisou que diversos órgãos da Prefeitura Municipal não estão funcionando, devido a 

contenção de despesas. Continuando, o Orador comentou sobre a importância do povo se fazer 
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presente às Sessões desta Câmara Municipal, para ouvir e fiscalizar o trabalho dos Vereadores. 

Prosseguindo, disse que em suas a viagens a serviço da Câmara Municipal, não tem solicitado diárias, 

e tem usado veiculo de sua propriedade e recursos próprios, lamentou a atitude do Presidente desta 

Casa de Leis à Brasília com mais cinco Vereadores, dizendo que nesta situação de crise se faz 

necessário economizar recursos financeiro. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse 

momento, não havendo mais matéria para ser discutida, nem votada na presente Sessão, o Senhor 

Presidente convidou os Senhores Vereadores para a Sessão Ordinária, que se realizará no dia 9 de 

maio do ano em curso, 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 cinco de abril de dois mil e dezessete.  

 

 


