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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 de junho de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago dos 

Santos. 

Aos vinte dias do mês de junho 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. A seguir, o Senhor Presidente colocou em 

votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 06 de junho do ano em curso, que foi aprovada por 

unanimidade. Nesse momento, o Senhor Presidente solicitou que o Senhor Secretário procedesse com 

a leitura das matérias constantes do Expediente, que foram as seguintes: Mensagem nº 19/2017, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 26/2017, que “ Dispõe sobre 

a Cessão de Máquinas e Equipamentos do Município, com Operadores, Para Fins de Prestação de 

Serviço Particular em Caráter Transitório e dá Outras Providências”; Indicações nº 188 a 192/2017 de 

autoria dos Senhores Vereadores Braz Monferdini e Getúlio Andrade Loureiro, que através das quais, 

solicitam providências ao Executivo Municipal; Ofício nº 25/2017, do Pregoeiro Oficial do Poder 

Executivo Municipal, que informa que no dia 23 de junho do ano em curso, às 10 (dez horas), ocorrerá 

o Pregão Presencial nº 24/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços destinados ao Transporte Escolar Rural dos alunos do Ensino Fundamental e Médio, deste 

município, com veículos do tipo ônibus, em perfeito estado de uso e conservação, até 30 de abril de 

2018; Ofício nº 26/2017, do Pregoeiro Oficial do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 23 

de junho do ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 25/2017, cujo objeto é a 

aquisição de oxigênio medicinal (recarga) para uso das ambulâncias e Unidade de Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde e atendimento a pacientes com problemas respiratórios; Ofício nº 391/2017-

GP/CM, do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que encaminha a Demonstração 

Contábil do Poder Legislativo, alusiva ao mês de maio corrente exercício financeiro; Ofício nº 

107/2017-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 despesas, bem como, 

relação de despesas pagas do referido Instituto, alusivos ao mês de maio corrente exercício financeiro; 

Ofício nº 55/2017, da Superintendente da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos do Município 

de São Gabriel da Palha, que encaminha os balancetes de receita e despesas da referida Caixa de 

Assistência, alusivos ao mês de maio corrente exercício financeiro. A seguir, não havendo mais 
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matérias para serem lidas na presente Sessão, nem 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, membros da Mesa, Senhores 

Vereadores, ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, disse que graças a Deus agora está melhor 

de saúde. Prosseguindo, disse que a questão com relação à CESAN, ainda não foi resolvida e, o que a 

mesma cobra caro pela água distribuída, bem como, pelo tratamento de esgoto, que não está ligado 

em boa parte da cidade. A seguir, disse que os Deputados começaram a CPI da CESAN e, um 

Deputado retirou a assinatura e, a CPI morreu. Na oportunidade, disse que também pediu ajuda ao 

Ministério Público sobre esse assunto. Nesse momento, relatou uma situação mais do que 

preocupante, dos enxames de mosquitos no Bairro Santa Helena, pois a galeria parou e o atual 

Governo Estadual, que paralisou todas as obras do Estado no município, e com isso, os moradores 

estão sofrendo. Na sequência, colocou-se à disposição, para ajudar a solucionar o problema de 

paralização das obras da galeria, pois a população precisa de ajuda. Seguindo, reiterou que aqueles 

moradores estão sofrendo e, uma solução tem que surgir, e que não é Vereador desse ou daquele, 

mas sim de todos. Dando continuidade, conclamou o Senhor Presidente, morador do Bairro Santa para 

ajudar. Finalizando, agradecendo a atenção de todos os presentes. Na sequência, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que ao iniciar cumprimentou o 

Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores, ex-Vereadores e demais presentes. 

Continuando, parabenizou Diretores, Professores e funcionários das quatro escolas municipais, que 

firam entre as vinte melhores no Estado, de acordo com pesquisa realizada. Nesse momento, convidou 

os colegas para participarem da 9ª Conferência da Assistência Social, que se realizará no dia 21 do 

mês em curso. Seguindo, parabenizou o colega Vereador José Luiz Vial, pela apresenta de Proposta 

de Emenda à Lei Orgânica do Município, reduzindo o número de Vereadores e disse que é favorável à 

proposta, pois com um número menor de Vereadores, haverá economia. A seguir, disse que agendou 

uma reunião de trabalho com a Presidência da CESAN, envolvendo Vereadores, Secretários 

Municipais, a Senhor Prefeita Municipal e o Vice-Prefeito, para se tomar conhecimento sobre a situação 

da captação, esgoto, distribuição nos Distritos e povoados, para que todas as dúvidas sejam sanadas e 

que resultados possam ser alcançados. Seguindo, reiterou a questão dos Distritos, pois nossos rios 

estão sendo poluídos, diminuindo a qualidade da nossa água e isso precisa ser cobrado da CESAN. 

Finalizando, agradeceu a atenção dos presentes. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra 

Vereador José Luiz Vial, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, 

Senhores Vereadores, ex-Vereadores e demais presentes. Dando continuidade, parabenizou o colega 

Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, por suas palavras sobre a CESAN, bem como, o colega 

Vereador Levi Alves Pinheiro e, reiterou que está trabalhando nessa mesma questão e, move ação 
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contra a referida empresa, e essa já encontra com mais de duzentas laudas, e, que ainda não foi 

ajuizada, pois a CESAN não fornece as informações necessárias, e somente por decisão judicial, 

conseguiu as informações. Seguindo, conclamou os colegas, para que os produtos que são vendidos 

pelos produtores  recebam o selo necessário e consiga assim, vende-los, pois hoje há muita dificuldade 

para se conseguir o referido selo. Nesse momento, disse que com essa dificuldade os custos de vários 

produtos em nosso município, às vezes, dobra de preço, inviabilizando a produção. A seguir, disse que 

foi na Prefeitura Municipal, no setor competente e, já conseguiu informações, eu serão repassadas aos 

colegas em reunião. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Prosseguindo, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra Vereador Adelino Pinaffo Júnior, que ao iniciar cumprimentou o Senhor 

Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores, e demais presentes. Continuando, disse que 

voltada à Tribuna para novamente falar sobre saúde, quando agradeceu ao Ministério Público, por tudo 

que fez e, na oportunidade, reiterou seu desejo de corrigir os problemas da saúde, mas isso precisar 

ser feito de forma clara, sem desculpas, pois da forma como se propõe, e umas soluções, passa pelo 

dois hospitais. Nesse momento, disse ter recebido denúncia, que o Senhor Secretário Municipal de 

Saúde, tem retirado médicos do PA e os colocado para trabalharem no Hospital “Dr. Fernando Serra”, 

sendo que referido hospital tem que ser responsabilizado por seu quadro clínico. Dando seguimento, 

disse que o Senhor Secretário Municipal de Saúde, tem tomado decisões equivocadas e, ouviu de um 

médico contratado, eu desde março não recebia seus vencimentos e, foi dispensado por terceiro a 

mando do referido Secretário. A seguir, disse que ouviu que será decretado estado de emergência na 

saúde de São Gabriel da Palha, o que comprova a incompetência, sem contar o fato de além de ser 

Secretário, é Presidente do Conselho Municipal de Saúde e sua esposa, responsável pelos contratos 

com hospitais, fato já denunciado ao Ministério Público. Prosseguindo, disse que há necessidade de 

todos se unirem para debater a saúde no município e, reiterou que a demissão do médico, não dá para 

entender, pois esse médico era recordista de atendimentos. Seguindo, disse que há falta de 

medicamentos na farmácia da Unidade de Saúde, o que comprova que o trabalho do Senhor Secretário 

de Saúde está deixando a desejar. Finalizando, agradeceu a atenção de todos os presentes.  Dando 

continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Tiago Rocha, que ao iniciar 

cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores, ex-Vereadores e 

demais presentes. Continuando, agradeceu pela Associação dos Moradores do Bairro Cachoeira da 

Onça, pois a participação popular foi recorde esse ano, bem como, todos que colaboraram de alguma 

forma. Seguindo, falando diretamente ao Senhor Presidente, disse-lhe que esse o tratou de forma 

desrespeitosa, quando se debateu sobre cotas, e, na oportunidade trouxe todos os seus comprovantes 

de cursos na área, pois também é especialista. Nesse momento, disse que segue um conselho de seu 

saudoso Pai, que era de sempre estudar, pois ninguém lhe poderá tirar seus conhecimentos e, com 
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isso, estuda sempre, para tentar trazer algo de bom para São Gabriel da Palha. A seguir, agradeceu a 

imprensa do município, pois essa tem trazido a verdade a todos, por seus meios. Seguindo, disse que 

já vai completar seis meses de mandato e, até a presente data não foi convidado para nenhuma 

reunião na Prefeitura Municipal, bem como, outros colegas também não o foram, e arguiu: O que 

poderá fazer se não tem diálogo com a Senhora Prefeita Municipal? Continuando, reiterou sua 

indignação, pois assim não está conseguindo dar o retorno à população, que merece todo o respeito. 

Finalizando, agradeceu a de todos os presentes. Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a 

palavra Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, 

membros da Mesa, Senhores Vereadores, ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, disse que 

agora a Câmara amadureceu, ao invés de acusações, agora há debates. Continuando, parabenizou a 

Igreja Católica, que num momento complicado politicamente, criou um grupo de acompanhamento aos 

trabalhos do legislativo, que participa das reuniões, bem como, poderiam participar líderes de outras 

igrejas e clubes sociais, sinais de transparência. Dando continuidade, disse que trataria de um tema 

ligado diretamente ao meio ambiente e à São Gabriel da Palha, a CESAN; pois a mesma usa nossa 

água e, não tem responsabilidade ambiental, pois nunca plantou uma árvore sequer, para garantir a 

mata ciliar no Rio São José. Continuando, disse que outro problema com a CESAN é a taxa de esgoto 

cobrada, pois muitas casas não estão ligadas ao sistema, poluindo assim os rios, ou seja, nada fazem, 

pois as ligações de responsabilidade da mesma. Seguindo, parabenizou o colega Vereador Leandro 

Cézar Valbusa Bragato, pelo ofício à Diretoria da CESAN, solicitando a vinda deles aqui, bem como, o 

colega José Luiz Vial, que prepara ação contra a referida empresa. Na oportunidade, lembrou que é 

uma luta de toda a Câmara de São Gabriel da Palha, pois todos os Vereadores querem uma satisfação 

da empresa, para dar uma satisfação aos munícipes gabrielenses. Dando seguimento, disse que há 

legislações federais e estaduais, que devem ser regulamentadas no município, como por exemplo, a 

licença paternidade de vinte dias para os servidores públicos municipais, pois a presença paterna é 

importante junto aos filhos recém-nascidos. Finalizando, agradeceu a atenção de todos os presentes. A 

seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Antônio Lopes, que ao iniciar 

cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores, ex-Vereadores e 

demais presentes. Dando prosseguimento, parabenizou o colega Vereador José Luiz Vial por sua 

defesa dos produtores rurais e, juntamente com os colegas João Teixeira Soares e Dellamar Antônio 

Almeida, são os representantes do interior e, concorda que seja feito um estudo para resolver a 

situação, pois o homem do campo não tem renda e, podendo vender seus produtos, será ótimo para 

toda cadeia econômica. Seguindo, disse que é contrário a redução do número de Vereadores, pois se 

isso acontecer, o interior não terá representação, pois quem mora na Sede, tem muito mais condições 

e área, para conseguir os votos necessários para se eleger e, acrescentou se for para reduzir, que se 
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reduza para cinco vereadores. Prosseguindo, agradece a Senhora Prefeita Municipal, que autorizou o 

conserto da bomba no “penicão” em São José; e o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

e Secretário Municipal de Obras, pelos carreadores feitos na região. Finalizando, agradeceu a atenção 

de todos. Dando seguimento, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador João Teixeira 

Soares, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores, 

ex-Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, disse que ficou feliz pela criação do Grupo de 

Acompanhamento ao Legislativo (GAL), pois os agricultores serão beneficiados com o trabalho do 

referido Grupo, pois será levado aos mesmos o que acontece na Câmara, que com reuniões noturnas, 

ficam impossibilitados de participarem. Dando seguimento, disse que em conversa com o Secretário 

Municipal de Administração, tomou conhecimento da alteração no Conselho Municipal de Saúde, que 

as igrejas agora participam do mesmo. Nesse momento, parabenizou o colega José Luiz Vial, por suas 

palavras com relação aos agricultores e, o problema citado será levado ao Conselho Municipal de 

Agricultura. Na oportunidade, disse ser contrário à redução do número de Vereadores, pois assim, 

agricultura perderá representatividade e com isso, perderá recursos e lembrou ao autor da proposta, 

que a Câmara Municipal de São Gabriel da Palha está dentro dos parâmetros constitucionais. Nesse 

momento, o Orador concedeu um aparte ao colega Vereador José Luiz Vial, que disse que sua 

proposta já passou pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania e sobre 

representatividade, já foram eleitos vereadores de diversas localidades do interior do Município, ou 

seja, a representatividade nunca foi prejudicada. Retomando a palavra, reiterou que defende o número 

de treze e, mesmo sem assessor está trabalhando sem problemas. Seguindo, disse que quando vencer 

a concessão, a CESAN precisará da Câmara Municipal, então ocorrerá o debate e, na oportunidade, 

novamente colocou-se à disposição da população. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Braz Monferdini, que ao iniciar 

cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores e demais presentes. 

Dando continuidade, disse que defende o número de treze vereadores, o que se deve ser feito é 

reduzir os vencimentos dos mesmos e, reiterou que sempre defenderá a representatividade, pois no 

momento há outros problemas a serem resolvidos, uma vez que, a redução pode ocorrer até seis 

meses antes do próximo pleito eleitoral. Seguindo, parabenizou a Senhora Secretária Municipal de 

Educação, pois visitou algumas creches e alguns colégios e, ficou contente com o que viu e conclamou 

os colegas a fazerem visitas regulares nesses locais. Prosseguindo, falando sobre a agricultura, disse 

que também ficou satisfeito, pois viu as máquinas trabalhando, recuperando as estradas vicinais e 

refazendo os carreadores, e, na oportunidade, agradeceu o Secretário Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente e a Senhora Prefeita Municipal. Nesse momento, falando sobre a CESAN, solicitou ao 

Senhor Presidente que marque uma reunião com a Diretoria da CESAN, pois a taxa de esgoto do 
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município é uma das maiores do País. Seguindo, disse que o Córrego São Gabriel que corta os Bairros 

Santa Helena e Boa Vista, em breve será limpo e com certeza, o problema dos mosquitos diminuirá. A 

seguir, falando sobre saúde, disse que espera que os hospitais da cidade passem a funcionar, pois os 

problemas precisam ser resolvidos, para atenderem a populaão. Finalizando, agradeceu a atenção de 

todos. Neste momento, o Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente Vereador Getúlio Andrade 

Loureio, que assumisse os trabalhos da Mesa para fazer uso da Tribuna. Ao assumir os trabalhos o 

Presidente em exercício concedeu a palavra ao Vereador Tiago dos Santos, que ao iniciar, 

cumprimentou o Presidente em Exercício, Senhores Vereadores, Servidores Públicos, ex-Vereadores e 

demais presentes. Prosseguindo, disse que convive pacificamente com todos os colegas de Plenário e, 

falando diretamente para o colega Vereador Tiago Rocha, em momento algum quis afrontá-lo ou 

humilhá-lo, o único intuito foi falar de assunto que domina e, pediu perdão se constrangeu o colega. 

Seguindo, parabenizou a Senhora Prefeita, seu Vice-Prefeito e corpo técnico, pelo trabalho que têm 

feito de forma incansável, para ajudar a população, um ótimo trabalho de gestão. Nesse momento, 

disse que a Senhora Prefeita Municipal dialoga com todos, e, toda sexta feira, atende à população. 

Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que disse que a 

Senhora Prefeita Municipal dialoga sim com os representantes do Poder Legislativo, que diz o contrário 

não está ciente da situação, pois toda vez que agendou, foi atendido. Retomando a palavra, o Orador 

reiterou que o diálogo por parte da Senhora Prefeita é permanente, podendo não atender um Edil no 

momento, sua assessoria liga e, marca um outro horário, quando são recebidos. A seguir, falando 

diretamente ao colega Vereador Adelino Pinaffo Júnior, solicitou-lhe que lhe passasse o nome do 

medicamento que disse que tem na farmácia e o colega alega estar em falta e na oportunidade, falando 

sobre o Secretário Municipal de Saúde, disse não ter dúvidas sobre a capacidade técnica do mesmo;  

sobre a eleição do Conselho Municipal de Saúde, o mesmo foi eleito por aclamação e, qualquer 

munícipe poderia participar do pleito; e também, sobre a esposa do Senhor Secretário Municipal de 

Saúde, essa é servidora do Estado do Espírito Santo e auditora. Seguindo, disse que com relação ao 

médico que alega não ter recebido seus vencimentos, desafiou qualquer um a provar que a 

Administração atual esteja em débito, pois essa paga em dia, o referido médico deve estar sem receber 

da gestão anterior. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, retomando a direção dos 

trabalhos e não havendo mais Oradores Inscritos na presente Sessão, o Senhor Presidente suspendeu 

os trabalhos por quinze minutos conforme determinação regimental. Reaberta a Sessão e havendo 

numero legal, o Senhor Presidente anunciou a Ordem do Dia, que constou do seguinte: Segunda 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 10/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

“Dispõe Sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária 2018”, que após ser discutido e 

votado, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 11/2017, 
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de autoria do Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que “Dispõe Sobre o Direito ao Aleitamento Materno 

e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segunda 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 13/2017, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que 

“Dispõe Sobre a Exploração da Atividade Recreativa por Meio de Veículos Automotores e Rebocáveis 

Caracterizados e Conhecidos por “Trenzinho/Carreta da Alegria” no Município de São Gabriel da 

Palha”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por oito votos favoráveis e quatro contrários. 

Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 25/2017, de autoria do Executivo Municipal, que 

“Institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários de Competência Municipal e dá Outras 

Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por oito votos favoráveis e quatro 

contrários.  A seguir, não havendo mais matérias a serem discutidas nem votadas, o Senhor Presidente 

declarou encerrados os trabalhos e convidou todos os Senhores Vereadores, para a próxima Sessão 

Ordinária que se realizará no dia 4 de julho 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 de junho de dois mil e dezessete.    

 


