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

realizada no dia quatro de julho de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago dos 

Santos. 

Aos quatro dias do mês de julho 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. Nesse momento, o Senhor Presidente, 

colocou em votação a Ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 20 de junho do ano em curso, que 

foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da Sessão 

Ordinária realizada no dia 20 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 21/2017, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 3/2017, que “Dispõe 

Sobre a Criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e dá Outras Providências”; Mensagem 

nº 20/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 27/2017, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Conceder Gratificação de Produtividade aos Servidores 

Públicos Municipais Lotados no Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças e dá Outras Providências”; Projeto de Lei nº 28/2017, de autoria do Vereador Getúlio 

Andrade Loureiro, que “Dispõe Sobre o Aprimoramento do Controle Social na Prestação dos Serviços 

Públicos de Abastecimento de Água Potável no Âmbito do Município de São Gabriel da Palha”; Projeto 

de Lei nº 29/2017, de autoria do Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que “Dispõe Sobre a Adequação 

das Instalações dos Prédios e Iluminação Pública Municipal e dá Outras Providências”; Mensagem nº 

22/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 30/2017, que 

“Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial para Fazer Face às Despesas de Manutenção do Pronto 

Atendimento e dá Outras Providências”; Indicações nº 193 a 211/2017 de autoria dos Senhores 

Vereadores Getúlio Andrade Loureiro, Leandro Cézar Valbusa Bragato e Tiago Rocha, que através das 

quais, solicitam providências ao Executivo Municipal; Ofício nº 32/2017, do Pregoeiro Oficial do Poder 

Executivo Municipal, que informa que no dia 14 de julho do ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o 

Pregão Presencial nº 30/2017, cujo objeto é a aquisição de material de cama, mesa e banho, para 

suprir as necessidades dos Centros Municipais de Educação Infantil; Ofício nº 33/2017, do Pregoeiro 

Oficial do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 18 de julho do ano em curso, às 13h 
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(treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 26/2017-Reedição, cujo objeto é a contratação de 

empresa para prestação de serviço de coquetel de encerramento da Semana da Família, que 

acontecerá no dia 23 de novembro de 2017, às 19h (dezenove horas), na sede do Rotary Club, nesta 

cidade de São Gabriel da Palha. A seguir, não havendo mais matérias para serem lidas na presente 

Sessão, o Senhor Presidente anunciou a Hora da Tribuna Livre e, concedeu a palavra ao Senhor Tiago 

Silva, que falou sobre assuntos diversos. 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, 

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

parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, pois não tem contratado cabos eleitorais , e, isso é muito 

importante. Seguindo, parabenizou a Secretaria Municipal de Obras, pelo trabalho que tem feito, e 

externou seus agradecimentos por terem atendido suas demandas. Nesse momento, solicitou ao 

Senhor Presidente ações para que tudo funcione coesamente na Casa. Finalizando, agradecendo a 

atenção de todos os presentes. Na sequência, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Tiago Rocha, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores 

Vereadores, ex-Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, agradeceu a todos que conseguiram 

trazer para o Município de São Gabriel da Palha, a Escola Móvel. Seguindo, disse que deixava suas 

reclamações sobre as ruas de seu Bairro Cachoeira da Onça, quais sejam: José Martins, Florêncio 

Alves e Luiz Westphal, pois fez indicações sobre as citadas e, até agora nada for feito. Nesse 

momento, falando sobre a galeria do Bairro Santa Helena, parabenizou o senhor Tiago Silva, por suas 

atitudes com relação a mesma. A seguir, falando sobre o Hospital “Dr. Fernando Serra”, não afirmaria 

se as atitudes estava certas ou erradas, mas que deveriam ter parecer do Ministério Público para 

maiores garantias. Finalizando, agradeceu a atenção dos presentes. A seguir, o Senhor Presidente 

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

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

Seguindo, parabenizou os colegas Vereadores pelo trabalho fiscalizador que têm executado e, na 

oportunidade parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, Vice-Prefeito e corpo técnico que não têm 

medido esforços para trabalhar pela população. Continuando, parabenizou os Senhor Marcos Guerra 

pela Escola Móvel, bem como, o Senhor Governador do Estado e a Senhora Deputada Raquel Lessa. 

Nesse momento, agradeceu a Senhora Prefeita Municipal por ter regularizado a certidão do INSS, pois 

desde 2014, não estava em dia, mas os descontos aconteceram na gestão anterior. A seguir, disse que 

o DETRAN, está estudando o trânsito da cidade e, em breve, o órgão, comunicará aos Vereadores e a 

população, as alterações que com certeza virão para melhor. Finalizando, agradeceu a atenção de 

todos. Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Braz Monferdini, que ao 
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iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Vereadores, ex-Vereadores e 

demais presentes. Seguindo, disse que é muito fácil falar, mas a arma que o Vereador tem é a 

indicação parlamentar, que é usada quando o Vereador constata uma necessidade da população e a 

repassa para o Poder Executivo, como por exemplo, a situação do Córrego São Gabriel no Bairro 

Santa Helena e reiterou que não é Vereador de um bairro, mas sim de todo o município. Nesse 

momento, afirmou que se trabalhar corretamente sempre retornará a essa Casa, por isso, procura 

demonstrar seu trabalho e, o faz fiscalizando, pois essa é uma das atribuições dos Vereadores. A 

seguir, agradeceu a Senhor Prefeita Municipal e o Senhor Secretário Municipal de Obras, que 

providenciaram a limpeza do Córrego São Gabriel no Bairro Santa Helena. Finalizando, agradeceu a 

atenção de todos os presentes. Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra 

Vereador Adelino Pinaffo Júnior, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da 

Mesa, Senhores Vereadores, ex-Vereadores e demais presentes. A seguir, disse que hoje teria um 

assunto muito importante para falar na presente Sessão, que é a ocupação do Hospital “Dr. Fernando 

Serra” pela Prefeitura Municipal, e, lembrou que o ato não é ilegal, mas algumas coisas dentro do 

mesmo, são. Continuando, disse que infelizmente teve seu direito de falar alijado, mas reiterou que 

usará outros meios para externar suas insatisfações, e, reiterou indignação por não poder usar a 

Tribuna. Na oportunidade, disse também que na Casa, não pode haver dois pesos e duas medidas, e 

temo que trabalhar, fiscalizando, mostrando aonde estão os erros, para que os erros sejam corrigidos, 

mas se alguém quiser persistir no erro, problema de quem o fizer, bem como, será responsabilizado 

por isso. 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. 

Continuando, desculpou-se com a população, porque o momento era para se estar discutindo projetos, 

questões ligadas ao Hospital “Dr. Fernando Serra”, a importância da certidão do INSS ter sido colocada 

em dia, fruto do esforço da Senhora Prefeita Municipal, depois de dois anos, pois os recursos não 

chegavam por causa disso. Prosseguindo, disse que com isso a galeria no Bairro Santa Helena será 

reiniciada e concluída. Nesse momento, disse que tinha realmente como objetivo falar sobre a situação 

do Hospital “Dr. Fernando Serra”, mas em dois minutos seria impossível fazê-lo. Seguindo, se disse 

envergonhado com a atitude de alguns colegas e parabenizou os munícipes que vieram assistir à 

Sessão e, reiterou que não gostou da atitude de alguns colegas. Finalizando, disse que entrará com 

pedido de quebra de decoro, pois tem que ser respeitado e agradeceu a atenção de todos. 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 prosseguimento, agradeceu a todos que vieram assistir a presente Sessão e mais uma vez uma 
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decepção. Continuando, disse que há duas Sessões por mês e foram perdidos quarenta e oito minutos 

com a leitura do Expediente e, o que sobra para os Vereadores são dois minutos, e, em dois minutos 

não se consegue debater nada. Dando continuidade, disse se sentir envergonhado em ser Vereador, 

não fossem os votos recebidos e por sua família, renunciaria ao mandato, pois ainda não sabe o que é 

ser Vereador e acrescentou, que na Casa só há oito Vereadores, pois são eles que viajam, que 

recebem diárias, etc, e o que deseja é ter voz. Prosseguindo, disse há manipulação quando vai se 

inscrever, de que há receio de que vá criticar à Administração, mas há elogios a serem feitos e, quer 

apenas exercer suas funções de Vereador. Dando continuidade, propôs que se altere o Regimento 

Interno e, que as Sessões passem a ser semanais, assim todos terão voz, pois dois minutos para falar, 

claramente não são suficientes. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando seguimento, 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. 

Nesse momento, disse que as demandas são grandes e não adianta críticas individuais que não 

resolvem problema algum e, todos criticam a saúde. Seguindo, disse que já veio até o Hospital “Dr. 

Fernando Serra” e, não conseguiu atendimento e graças a atual Administração, esteve quatro vezes 

nos últimos dias no referido hospital e o atendimento aconteceu em todas às vezes. Dando 

seguimento, agradeceu também a Administração pela Escola Móvel, que ajudará muito nossos 

munícipes com os cursos profissionalizantes ministrados. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador João Teixeira Soares, que ao 

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

presentes. A seguir, parabenizou o Senhor Vice-Prefeito pelo esforço em trazer a Escola Móvel para o 

Município, pois será muito importante para nossos jovens, e, na oportunidade, agradeceu a 

Administração pelas atitudes tomadas com relação à saúde. Nesse momento, parabenizou também a 

Administração por ter resolvido o problema da certidão junto ao INSS, que assim permitirá o Município 

conseguir recursos. A seguir, pediu que o Conselho Municipal de Meio Ambiente volte a funcionar o 

mais rápido possível, de preferência em conjunto com o Conselho Municipal de Agricultura, que será 

importante para o Município. Finalizando, reiterou seu compromisso com a fiscalização e 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. Continuando, externou sua felicidade pois com muito esforço, trabalho 

e zelo pelo dinheiro público, a Senhora Prefeita Municipal conseguiu pagar dívidas herdadas da gestão 

passada e, conseguiu a certidão de regularidade previdenciária, que estava atrasada desde novembro 
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de 2014, e em visita à Brasília, foram ao Ministério da Previdência e lograram êxito com relação a 

dívida, e, demonstrou vontade de trabalhar, responsabilidade com a coisa pública. Seguindo, reiterou 

que o Município está endividado e ainda não podia receber recursos da União, do Estado, mas agora 

esse problema não existe mais, o Município vai deslanchar. Na oportunidade, parabenizou a Senhora 

Prefeita Municipal e equipe, pelo que fizeram, bem como, o Senhor Vice-Prefeito, que conseguiu a 

instalação da Escola Móvel no Município, inaugurada no último dia 30 de junho, que tratará importantes 

cursos profissionalizantes para nossos munícipes e, na ocasião, o Senhor Governador disse existir 

motivos para ele retornar a São Gabriel da Palha, pois há recursos para nossa cidade. 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: Requerimento nº 6/2017, assinado por 

três Vereadores, que através do mesmo, regime de urgência para tramitação e votação do Projeto de 

Lei nº 27/2017, que após ser votado, foi aprovado por unanimidade. Seguindo, Turno único de 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 27/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Conceder Gratificação de Produtividade aos Servidores 

Públicos Municipais Lotados no Departamento de Receita e Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Finanças e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. 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 18 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, quatro de julho de dois mil e dezessete.    

 


