Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia sete de novembro de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago dos
Santos.
Aos sete dias do mês de novembro 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; 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. Prosseguindo, o Senhor Presidente, colocou em votação a Ata
da Sessão Ordinária realizada no dia 24 de outubro 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 24 de outubro 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: Indicações nº 282 a 284/2017 de autoria dos Senhores
Vereadores Braz Monferdini, João Teixeira Soares e Tiago dos Santos, que através das quais,
solicitam providências ao Executivo Municipal; Ofício nº 64/2017/A, do Pregoeiro Oficial da Comissão
Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 21 de novembro do
ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial 54/2017, cujo objeto é contratação
de empresa para prestação de serviços para limpeza pública urbana, manutenção e limpeza de
próprios e fabricação de artefatos no Município de São Gabriel da Palha; Ofício nº 87/2017, do
Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que
no dia 22 de novembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº
65/2017, cujo objeto é a constituição de Registro de Preços para aquisição de mercadorias diversas
para o Abrigo Institucional da Cidade de São Gabriel da Palha (Abrigo Luz); Ofício nº 88/2017, do
Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que
no dia 23 de novembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº
71/2017, cujo objeto é a constituição de Registro de Preços para aquisição de carnes e peixes para o
Abrigo Institucional da Cidade de São Gabriel da Palha (Abrigo Luz); Ofício nº 89/2017, do Pregoeiro
Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 24
de novembro do ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 78/2017, cujo objeto
é a aquisição de materiais de expediente, limpeza e higiene pessoal para atender ao Centro de
Referência Especializada de Assistência Social-CREAS; Ofício nº 90/2017, do Pregoeiro Oficial da
Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 16 de
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novembro do ano em curso, às 16h (dezesseis horas), ocorrerá a abertura da Tomada de Preços nº
002/2017, cujo objeto a contratação de Empresa especializada na prestação de serviços técnicos
profissionais na elaboração de estudos técnicos, planejamento, e projetos executivos para realização
da obra de reforma e ampliação do Terminal Rodoviário existente nesse município; Ofício nº 91/2017,
do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa
que no dia 28 de novembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº
78/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais para composição de kits bebês, que serão oferecidos
no Programa Bolsa Família às gestantes, inscritas no CadÚnico que vivem em situação de
vulnerabilidade e risco social; Convite do Comandante da 3ª Cia do 2º Batalhão da Policía Militar, para
cerimônia de formatura do PROERD-Programa Educacional de Resistência às Drogas, para o dia 9 do
mês em curso, na Escola “Ilda Ferreira da Fonseca Martins”, às 19h (dezenove horas). Nesse
momento, não havendo mais matérias, no presente Expediente, o Senhor Presidente anunciou a Hora
da Tribuna Livre e, concedeu a palavra, ao Senhor Tiago dos Santos, que falaria sobre segurança
pública, mas mudou de assunto e teve sua cortada pelo Senhor Presidente. Dando continuidade e, por
não haver mais munícipe inscrito 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, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo (GAL), ex-Vereadores e demais presentes. Dando seguimento, agradeceu a Deus por ter a
ASSOPAIS em São Gabriel da Palha, pois o esporte, ajuda a prevenção contra as drogas. Seguindo,
disse que esporte é o caminho da vida, ajudando na formação e aqueles que se drogam têm um longo
caminho para voltarem ao convívio social. Nesse momento, parabenizou o staff que administra a
ASSOPAIS e arguiu: o que falta para que a Prefeitura Municipal abra as portas para essa Associação?
Um trabalho muito bom que está sendo feito, sem discriminação. Continuando, reiterou que a
ASSOPAIS precisa de apoio e, espera que a Diretoria de Esportes da Prefeitura Municipal, tome as
providências. 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, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores
e demais presentes. Seguindo, parabenizou os atletas da ASSOPAIS pela bela campanha na Copa
Café Conillon. Continuando, disse que há bons profissionais no staff administrativo da ASSOPAIS, mas
há pessoas usando a associação para fazer politicagem, o que não deveria acontecer e, isso sendo
sanado, a associação poderá com certeza usar os espaços públicos. Dando prosseguimento, externou
sua felicidade, pois o município receberá recursos na ordem de treze milhões de reais, para construção
de cento e sessenta e sete casas populares, sendo noventa e sete no Bairro Santa Terezinha e
sessenta e sete no Distrito de Vila Fartura e, tudo isso aconteceu, após visita ao Ministério das
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Cidades, visita articulada pelo Deputado Federal Marcus Vicente, que abriu as portas e pediu
prioridade para São Gabriel da Palha. Continuando, disse que essas casas, serão destinadas a famílias
que ganham de zero a mil e oitocentos reais, que será muito importante, como geração de empregos,
ajudando assim a combater a crise. Dando continuidade, disse que a crise hídrica prejudicou muito o
município nos últimos anos, pois não houve preparação, e, agora o município receberá do Estado,
barragens que poderão solucionar em boa parte o problema da escassez de água, enquanto a
consciência ambiental não se instalar. Nesse momento, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, pelo
esforço em conseguir as certidões necessárias e, à Deputada Raquel Lessa, que está se
movimentando para enviar recursos para São Gabriel da Palha. Finalizando, agradeceu a atenção dos
presentes. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Tiago Rocha, que ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, ex-Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, disse que na presente data procurou o
sindicato rural de São Gabriel da Palha, para debater sobre o salário mínimo, pois o Governo Temer,
pensa reajustar o salário mínimo em vinte e oito reais, sendo que em 2016, o reajuste foi de sessenta e
quatro reais e, os debates na Câmara Federal apontam para quarenta reais de reajuste. Na
oportunidade, solicitou aos Senadores e Deputados Federais do Estado, que estudem a matéria com a
devida atenção e, afirmou que somente na área rural de São Gabriel da Palha, são cerca de cinco mil
pessoas recebendo o salário mínimo e na zona urbana, são cerca de três mil e quinhentos pessoas e
fez uma projeção de quanto poderá vir a girar em recursos no comércio local. Nesse momento, reiterou
seu pedido aos Senadores e Deputados em Brasília, que lutem pela classe trabalhadora. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra
Vereador Adelino Pinaffo Júnior, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da
Mesa, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores e demais presentes.
Seguindo, parabenizou os atletas da ASSOPAIS, principalmente a categoria sub-9, que foi vicecampeã na Copa Café Conilon, bem como, as outras categorias e pais dos atletas e à Diretoria da
referida associação. Continuando, reiterou que o esporte colaborará para a vida dessas e de outras
crianças. Na oportunidade, parabenizou os treinadores, pelo ótimo trabalho que estão realizando, que
engrandece o esporte gabrielense. Dando seguimento, disse que marcará reunião com o Secretária
Municipal de Educação e a diretoria de esportes, para resolver o problema da ASSOPAIS, pois não tem
transportes, bem como, atletas que praticam voleibol. Continuando, disse que os jogadores da
“gazetinha”, estão sem transporte, quando lembrou que já participou dessa competição e em outros
tempos havia transporte. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega Vereador Levi
Alves Pinheiro, que disse que os atletas são gabrielenses, então têm seus direitos. Retomando a
palavra, o Orador conclamou os colegas para que essa situação seja resolvida, bem como, o caso dos
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

atletas do voleibol, que pagam o próprio transporte. Nesse momento, o Orador concedeu aparte ao
colega Vereador Wagner Lucas dos Santos, que colocou-se à disposição para colaborar na solução do
problema, pois o esporte deve ser incentivado. Retomando a palavra, o Orador reiterou seu apoio para
solucionar esse problema e, solicitou ao Diretor de Esportes que tenha atenção ao se dirigir aos
Vereadores. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente
concedeu a palavra Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, exvereadores e demais presentes. Seguindo, agradeceu a Deus pela chuva que tem caído no Município,
que muito ajudará os agricultores e a população. Continuando, parabenizou todo o staff da ASSOPAIS
e já está conversando com a Secretária de Educação, para que dentro da lei, o transporte desse atletas
possa ser feito, quando houver competições. Na oportunidade, parabenizou o cidadão Everson
Gregório, que faz parte do movimento nacional #maosujadinheirolimpo, exemplo de um trabalhador
para todos da sociedade. Dando prosseguimento, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, que não
tem medido esforços para conseguir fazer funcionar vários projetos no Município, como por exemplo,
as casas populares que chegarão, que teve também a ajuda da Deputada Raquel Lessa. Seguindo,
agradeceu também a Secretária Municipal de Educação, que esteve na Casa, dando explicações sobre
o Projeto “Escola Viva”, projeto que representará um avanço para São Gabriel da Palha, à nível de
educação e, na oportunidade, disse que as barragens serão de grande valia para o Município, afinal o
uso da água precisa ser sustentável. Seguindo, parabenizou as Conselheiras Tutelares, que farão um
encontro na Casa no dia 8 de novembro, e, conclamou os colegas para colaborarem com o Conselho
Tutelar. 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, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores e demais
presentes. Nesse momento, parabenizou o Senhor Presidente por estar conduzindo bem a Casa e, que
os munícipes que forem se inscrever, que relacionem tudo o que vão falar, para que se evite problemas
futuros. Seguindo, agradeceu o Governador, a Senhora Deputada Raquel Lessa, pelas torres de celular
que serão instaladas em São Roque da Terra Roxa e no São José e, espera que em breve, todo o
município tenha cobertura de celular. Continuando, agradeceu a Deus pela chuva, que em muito
ajudará os produtores rurais. Dando continuidade, parabenizou o Senhor Aldivino por suas palavras à
Hora da Tribuna Livre, e entende que o Governo Federal está para prejudicar os trabalhadores, pois há
empresas em débito com a Previdência Social e, os trabalhadores pagarão a conta, bem como, as
mulheres do meio rural. Na oportunidade, parabenizou os membros da ASSOPAIS, pelo trabalho que
têm feito com as crianças. Nesse momento, falou sobre o novembro azul, quando solicitou a Secretaria
Municipal de Saúde, que oriente os agentes de saúde, por onde passarem, a lembrar os homens a
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fazerem os exames necessários. Finalizando, agradeceu a atenção dos presentes. Prosseguindo, o
Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador José Luiz Vial, que ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, exvereadores e demais presentes. Prosseguindo, parabenizou a ASSOPAIS pelo trabalho que vem
realizando e pelo desempenho na Copa Café Conilon. Seguindo, falando diretamente para o colega
Vereador Adelino Pinaffo Júnior, disse-lhe que espera que o colega tenha mais sorte do que ele e, seja
atendido pelo Diretor de Esportes e lhe dê respostas. Prosseguindo, parabenizou a ASSOPAIS pelo
trabalho que vem realizando e pelo desempenho na Copa Café Conilon. Seguindo, falando diretamente
para o colega Vereador Adelino Pinaffo Júnior, disse-lhe que espera que o colega tenha mais sorte do
que ele e, seja atendido pelo Diretor de Esportes e lhe dê respostas, pois como Diretor ele tem que
responder os questionamentos feitos. Dando continuidade, disse que aproveitaria o que foi citado pelo
munícipe Tiago Silva, na Hora da Tribuna Livre e, com relação ao funcionamento da Delegacia de
Polícia Civil funcionar vinte e quatro horas, hoje depende do Estado, pois o mesmo não tem delegados
e escrivões suficientes. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega Vereador Tiago
Rocha que, disse ter conversado do Delegado local e esse disse-lhe que Nova Venécia está para
conseguir e então conclamou os colegas para conseguirem esse plantão para São Gabriel da Palha.
Retomando a palavra, o Orador agradeceu as palavras do Orador aparteante e com relação à Tribuna
Livre e citou o Regimento Interno, quando leu, que o munícipe deve ao se inscrever, deverá informar o
assunto que falará, não sendo permitindo temas estranhos. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Wagner Lucas dos Santos,
que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de
Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores e demais presentes. Dando seguimento, parabenizou
os atletas da ASSOPAIS, e, colocou-se à disposição para ajudar no que for preciso. Seguindo,
externou sua tristeza com o acontecido à Hora da Tribuna Livre, e, disse ser amigo pessoal do
munícipe Tiago Silva, mas o mesmo, não respeito o Regimento Interno da Casa. Prosseguindo, disse
que é um que a delegacia funcione vinte e quatro horas e já fez o pedido ao Governador, através da
Deputada Estadual Raquel Lessa e do Deputado Federal Carlos Manato, e, conta com a colaboração
dos colegas com relação a esse assunto. 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 Senhor
Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores
e demais presentes. Continuando, agradeceu a Deus que enviou a chuva, que em muito ajudará o
nosso município. Seguindo, falou sobre a construção das barragens, que também ajudarão São Gabriel
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da Palha, que serão feitas com o Estado do Espírito Santo e alguns apoiadores. Dando
prosseguimento, disse que a luta dos Vereadores, Senhora Prefeita Municipal, Deputada Raquel
Lessa, do Deputado Federal Marcus Vicente, do qual tem orgulho, e todas as forças reunidas farão o
maior programa de moradia de São Gabriel da Palha e, reiterou que a Senhora Prefeita Municipal fará
o maior programa de moradia já visto, com a ida dos Vereadores à Brasília, ela se empenhou, fez todo
o exigido e com o apoio do Deputado Federal Marcus Vicente, tudo transitou pelos ministérios exigidos.
Na oportunidade, reiterou que o trabalho coletivo, mais uma vez, mostrou força e, falou também da
telefonia digital rural para o interior, em que se empenharam Deputada Estadual, Senhora Prefeita
Municipal e Vice-Prefeito, mostrando a força do trabalho em equipe. 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 a presente Sessão, por quinze minutos, de acordo
com o Regimento Interno da Casa. Seguindo, e havendo número legal, o Senhor Presidente anunciou
a Ordem do Dia, que constou do seguinte: Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 5/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Altera a Lei Complementar nº
44, de 19 de novembro de 2015, que Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos
Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações
Públicas Municipais e dá Outras Providências, que foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de
discussão e votação do Projeto de Lei nº 45/2017, de autoria do Vereador Wagner Lucas dos
Santos, que “Institui o Dia do Auxiliar da Educação Infantil no Calendário de Eventos do Município de
São Gabriel da Palha”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno
de discussão e votação do Projeto de Lei nº 46/2017, de autoria do Vereador Wagner Lucas dos
Santos, que “Dispõe Sobre a Obrigatoriedade dos Proprietários de Animais a Recolher Fezes de Cães,
no Município de São Gabriel da Palha”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por oito votos
favoráveis e quatro contrários. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº
47/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar
Permuta de Imóveis e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por
unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 48/2017, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que “Altera a Lei nº 2.243, de 18 de outubro de 2012, que Dispõe Sobre o
Parcelamento do Solo Urbano do Município de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo e dá
Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno
de discussão e votação do Projeto de Lei nº 59/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
“Altera a Lei nº 1.638, de 18 de maio de 2006, que Dispõe Sobre a Reorganização do Regime de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, e dá Outras
Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de
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discussão e votação do Projeto de Lei nº 60/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
“Altera a Lei nº 1.084, de 29 de agosto de 1997, e dá Outras Providências”, que após ser discutido e
votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº
61/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Autoriza a Retirada do Município de São
Gabriel da Palha do Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e da
Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros - COINTER e dá Outras Providências”, que após ser
discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do
Projeto de Lei nº 63/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a Celebrar Convênio com o Estado do Espírito Santo e dá Outras Providências”, que após
ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do
Projeto de Lei nº 64/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a Firmar Cessão de Uso da Escola Municipal “Ilda Ferreira da Fonseca Martins”, para o
Estado do Espírito Santo 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 21 de novembro 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, sete de novembro de dois mil e dezessete.
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