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

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

Santos. 

Aos dezoito 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 Ordinária realizada no dia 4 de julho do ano em curso, que foi 

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

Extraordinária realizada no dia 6 de julho do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade. Dando 

continuidade, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata Segunda Sessão Extraordinária realizada 

no dia 6 de julho 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: Projeto de Lei nº 31/2017, de autoria do Vereador Dellamar 

Antônio Almeida, que “Institui Dia Municipal dos Desbravadores Gabrielenses e dá Outras 

Providências”; Mensagem nº 23/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que encaminha o 

Projeto de Lei nº 32/2017, que “Institui o Regime de Sobreaviso para Motoristas que Atuam nos 

Serviços Vinculados à Urgência e Emergência e dá Outras Providências”; Projeto de Lei nº 33/2017, 

de autoria do Vereador Tiago dos Santos e Outros, que “Autoriza Área de Estacionamento de Curta 

Duração e Gratuito de Veículos em Frente às Farmácias e Drogarias do Município e dá Outras 

Providências”; Mensagem nº 20/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que encaminha o 

Projeto de Lei nº 34/2017, que “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial para Fazer Face às 

Despesas com o Pagamento de Retenção Indevida em Remuneração de Servidor Ocorrida no 

Exercício Financeiro de 2015”; Indicações nº 212 a 216/2017 de autoria dos Senhores Vereadores 

Tiago Rocha, Braz Monferdini, Delizete Baptista Pinheiro e Tiago dos Santos, que através das quais, 

solicitam providências ao Executivo Municipal; Ofício nº 435/2017, do Presidente da Câmara Municipal 

de São Gabriel da Palha, que encaminha aos Senhores Vereadores, demonstração contábil do Poder 

Legislativo, alusiva ao mês de junho do ano em curso; Ofício nº 120/2017, 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, alusivos ao mês de junho do Exercício de 

2017. A seguir, não havendo mais matérias para serem lidas na presente Sessão, e não havendo 
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munícipe inscrito na Hora da Tribuna Livre, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José 

Renato Casagrande, Presidente da Fundação “João Mangabeira”, que falou sobre a conjuntura 

nacional. A seguir, o Senhor Presidente, concedeu a o Deputado Federal Paulo Foleto e, na sequência 

ao Deputado Estadual Freitas. Seguindo, foi anunciada a Hora dos Oradores Inscritos e o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Levi Alves Pinheiro, que ao iniciar, cumprimentou o 

Senhor Presidente, membros da Mesa, o Senhor José Renato Casagrande, Presidente da Fundação 

“João Mangabeira”, o Deputado Federal Paulo Foletto, o Deputado Estadual Freitas, Senhores 

Vereadores, Senhora Vereadora, o comandante da 3ª Cia/2º BPM, ex-Vereadores e demais presentes. 

Seguindo, falando diretamente ao ex-Governador, Casagrande, disse-lhe que esse salvou muitas vidas 

no nosso Município, pois os pacientes são transferidos e são transferidos pelo chão, e, as estradas, 

refeitas durante seu mandato, ficaram de altíssimo nível, como para Colatina, por exemplo. 

Prosseguindo, reiterou seus agradecimentos, bem como, aos senhores Deputados, que também 

colaboraram. Dando seguimento, disse que o Deputado Federal Paulo Foletto, tem muitos votos em 

São Gabriel da Palha, pois investiu mais de dois milhões de reais no Hospital “Dr. Fernando Serra”, e 

também destinará suas emendas, para calçamento. Continuando, parabenizou também o Deputado 

Estadual Freitas; os responsáveis pelo transporte na Secretaria Municipal de Saúde; e a Secretaria 

Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e, seguindo, disse que não fará oposição ao povo de 

São Gabriel da Palha. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Na sequência, o Senhor Presidente 

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

Presidente, membros da Mesa, o Senhor José Renato Casagrande, Presidente da Fundação “João 

Mangabeira”, o Deputado Federal Paulo Foletto, o Deputado Estadual Freitas, Senhores Vereadores, 

Senhora Vereadora, o comandante da 3ª Cia/2º BPM, ex-Vereadores e demais presentes. 

Continuando, disse que o Deputado Freitas foi quem lhe estimulou a entrar na política, primeiro 

trabalhando em sua campanha, depois como assessor, durante dois anos, na Assembléia Legislativa. 

Nesse momento, disse que é necessário discutir política e deve sim, ocorrer mudanças na mesma e 

citou o caso de governador e Presidente da República, indicarem os nomes de quem os julgarão, algo 

precisa ser alterado. Seguindo, disse também que as legislações deveriam dar mais liberdade aos 

estados, pois as diferenças entre as cidades ainda são grandes. A seguir, disse que apresentou projeto 

de lei, onde solicita a substituição do sistema de iluminação atual, por lâmpadas de ledd, bem como, 

apresentou outro projeto de lei, sobre o direito das mulheres poderem amamentarem, sem serem 

interrompidas. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. 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, o Senhor José Renato Casagrande, 

Presidente da Fundação “João Mangabeira”, o Deputado Federal Paulo Foletto, o Deputado Estadual 
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Freitas, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, o comandante da 3ª Cia/2º BPM, ex-Vereadores e 

demais presentes. Continuando, externou sua admiração pelo ex-Governador Casagrande, pois já teve 

oportunidade de acompanha-lo em reuniões do PSB, nos idos de 2006, 2007, quando era assessor do 

Deputado Luciano de Barra de São Francisco, e, percebia seu empenho e zelo, com a coisa pública e, 

deve-se sim, discutir política e o momento é esse. Seguindo, disse que a cidade de São Gabriel da 

Palha está abandonada pelo Governo Estadual, e pensou em levar um mapa para o Senhor 

Governador, para mostra-lo aonde fica nosso Município, não o fez por receio de ter sua idéia copiada, 

pois faltaria espaço no Palácio Anchieta. Dando continuidade, disse que a Polícia Militar está 

desvalorizada, os valores estão invertidos, policiais estão sendo presos. Na oportunidade, disse que 

sonha com o Hospital Regional, que poderia funcionar em Nova Venécia. Seguindo, reiterou que a 

política tem que ser debatida, principalmente com aqueles que votam. Finalizando, agradeceu o ex-

Governador pela visita e a atenção de todos.  Finalizando, agradeceu a atenção de todos. 

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

cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, o Senhor José Renato Casagrande, 

Presidente da Fundação “João Mangabeira”, o Deputado Federal Paulo Foletto, o Deputado Estadual 

Freitas, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, o comandante da 3ª Cia/2º BPM, ex-Vereadores e 

demais presentes. Seguindo, deixou registrado nos Anais da Casa, os cinquenta anos de existência do 

Centro Universitário UNESC, da cidade de Colatina, quando participou das comemorações. 

Continuando, externou ao ex-Governador, Renato Casagrande, presente ao Plenário, sua importância 

para São Gabriel da Palha e parabenizou-lhe por sua humildade. Nesse momento, disse que gostaria 

de falar sobre a crise que São Gabriel da Plaha atravessa na área da saúde, pois ouve muitas críticas e 

ainda viu ninguém apresentar a solução; pois há debates e a solução não aparece, e, o Governador 

esteve no Município e não debateu o assunto. Continuando, arguiu: Cadê os políticos desse País? 

Seguindo, disse que até hoje não houve um diálogo com o Governo do Estado sobre os dois hospitais 

da cidade, que encontram-se fechados. A seguir, disse que vinte e quatro horas de internação é muito 

pouco para um paciente, não é suficiente para se fechar um diagnóstico com precisão e, como 

enfermeiro, conhece as necessidades dos pacientes. Continuando, clamou os gestores a se unirem 

para salvar a saúde de São Gabriel da Palha e tudo volte a funcionar como se deve. Finalizando, 

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

palavra Vereador Leandro Luiz Valbusa Bragato, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, 

membros da Mesa, o Senhor José Renato Casagrande, Presidente da Fundação “João Mangabeira”, o 

Deputado Federal Paulo Foletto, o Deputado Estadual Freitas, Senhores Vereadores, Senhora 

Vereadora, o comandante da 3ª Cia/2º BPM, ex-Vereadores e demais presentes. Continuando, 

parabenizou o ex-Governador, Renato Casagrande, por tudo que fez no seu mandato e, na 
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oportunidade, parabenizou todos os presentes na Sessão, pela presença. Na oportunidade, 

parabenizou a atual Administração, principalmente por ter regularizado a certidão previdenciária.  Na 

oportunidade, agradeceu o Deputado Federal Foletto, pelas emendas destinados ao Município. 

Seguindo, parabenizou o Deputado Freitas por suas palavras e pelo que tem feito por São Gabriel da 

Palha, e, parabenizou também os empresários do Município pelo que têm feito, como por exemplo, os 

empresários do ramo da moda, que levam o nome da cidade, para além de suas fronteiras. Dando 

seguimento, agradeceu também a COOABRIEL, SICOOB, imprensa e à Polícia Militar, pelo que 

também têm feito. Continuando, disse que tem feito todo o possível para dias melhores. Finalizando, 

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

Vereador João Teixeira Soares, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da 

Mesa, o Senhor José Renato Casagrande, Presidente da Fundação “João Mangabeira”, o Deputado 

Federal Paulo Foletto, o Deputado Estadual Freitas, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, o 

comandante da 3ªCia/2º BPM, ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, reiterou sua origem do 

interior, mas que luta por todo o São Gabriel da Palha, e, que no momento, gostaria de aproveitar a 

presença dos Deputados e do ex-Governador, quando disse, que lutou para eleição dos mesmos e deu 

tudo certo, quando era membro da CEMAAF e hoje cobraria dos mesmos, pois a agricultura necessita 

de investimentos em todas as áreas. Continuando, falando diretamente ao Deputado Federal Paulo 

Foletto, cobrou-lhe que auxilie na questão dos assentamentos, pois há assentamentos em que as 

pessoas ainda moram sob lonas, sem moradia. Dando seguimento, solicitou que os Deputados 

Estaduais fiscalizem os recursos investidos no meio rural, como para a construção de barragens, que 

em alguns casos, obras estão paralisadas. Na oportunidade, agradeceu a presença de Vereadores de 

outros municípios na presente Sessão. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, o Senhor 

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

Senhor Presidente, membros da Mesa, o Senhor José Renato Casagrande, Presidente da Fundação 

“João Mangabeira”, o Deputado Federal Paulo Foletto, o Deputado Estadual Freitas, Senhores 

Vereadores, Senhora Vereadora, o comandante da 3ªCia/2º BPM, ex-Vereadores e demais presentes. 

Dando continuidade, disse que na presente data, gostaria que a população refletisse, pois a Prefeitura 

Municipal tinha um contrato com o Hospital “Santa Rita” de oitenta e oito mil reais, para prestação de 

serviços de parto, cirurgias seletivas, internações, ambulatório e rede de urgência/emergência, e, hoje, 

estamos sob estado de emergência na saúde de São Gabriel da Palha, gastando-se duzentos e 

sessenta e seis mil reais no PA, que está funcionando nas dependências do Hospital “Dr. Fernando 

Serra” e faz somente, área ambulatorial e internação vinte e quatro horas e atende os acidentados da 

rede de urgência/emergência para transferí-los e, hoje, quer apenas uma reflexão sobre isso, que a 

nossa Administração reflita. Prosseguindo, disse que falarão sobre a situação irregular do Hospital 
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“Santa Rita”, mas, mais irregular que o Hospital “Dr. Fernando Serra” impossível, e recebeu um milhão 

e cem mil reais de janeiro a junho, mas fez os atendimentos; mas há necessidade de reflexão. 

Seguindo, disse que está à disposição para ajudar no que puder para melhorar a saúde do Município. 

Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, não havendo mais Oradores Inscritos na 

presente Sessão, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por um minuto conforme foi acordado 

com seus pares. Reaberta a Sessão e havendo numero legal, o Senhor Presidente anunciou a Ordem 

do Dia, que constou do seguinte: Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei 

Complementar nº 3/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Dispõe Sobre a Criação do 

Conselho Municipal de Saneamento Básico 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 1º de agosto 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, dezoito de julho de dois 

mil e dezessete.    

 


