Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia dezenove de dezembro de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago
dos Santos.
Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 18h15min(dezoito horas e quinze minutos). 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. Prosseguindo, o
Senhor Presidente, colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 5 de dezembro 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 80/2017, que “Institui, no Âmbito do Sistema Municipal de Ensino de São
Gabriel da Palha, o “Programa Escola Sem Partido”; Requerimento nº16/2017, de autoria do Vereador
Tiago Rocha, através do qual, solicita informações ao Poder Executivo Municipal acerca de
maquinários e serviços prestados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
Indicações nº 300 a 303/2017 de autoria dos Senhores Vereadores Braz Monferdini e Leandro Cézar
Valbusa Bragato; Ofício nº 750/2017 GP/CM, do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, que encaminha aos Edis, Demonstração Contábil do Poder, alusiva ao mês de novembro de
2017; Ofício nº 223/2017 - SGP-PREV, da Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, que encaminha balancetes de Receita e
Despesa, bem como, relação de despesas pagas do referido Instituto, alusivos ao mês de novembro do
corrente ano; Ofício nº 120/2017, da Superintendente da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos
Municipais de São Gabriel da Palha, que encaminha balancetes de Receita e Despesa, bem como,
relação de despesas pagas do referida Caixa de Assistência, alusivos ao mês de novembro do corrente
ano; Ofício nº 103/2017, do Presidente da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que
informa que no dia 21 de dezembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá a abertura da
Tomada de Preços nº 003/2017, cujo objeto é a contratação de microempresa ou empresa de pequeno
porte especializada na execução da obra de reforço da mesoestrutura e instalação de guardacorpo/para-roda em ponte sobre o Rio São José na localidade de Córrego Castelan, neste Município;
Ofício nº 104/2017, do Presidente da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que
informa que no dia 26 de dezembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá a abertura da
Tomada de Preços nº 004/2017, cujo objeto é a contratação de microempresa ou empresa de pequeno
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porte especializada na execução da obra de muro de contenção em bloco de concreto e guarda-corpo
com corrimão, no Bairro Aimorés, neste município, nos termos deste edital e seus anexos; Ofício nº
105/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal,
que informa que o Pregão Presencial nº 85/2017, cujo objeto é a constituição de Relófio, Tipo Registro
Eletrônico de Ponto Digital e Biométrico e um Sistema de Licença de Software, foi suspenso para
readequação dos termos do edital e anexos; Ofício nº 106/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão
Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 22 de dezembro do
ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 70/2017, cujo objeto é a constituição
de Registro de Preços, para Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de
impressoras (outsourcing), com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), com
assistência técnica durante o período contratual, incluindo peças de reposição e mão de obra técnica,
exceto papel, para atendimento as necessidades administrativas da Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha; Ofício nº 107/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do
Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 26 de dezembro do ano em curso, às 13h (treze
horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 85/2017-REEDIÇÃO, cujo objeto é a aquisição de Relógio,
Tipo Registro Eletrônico de Ponto Digital e Biométrico e um Sistema de Licença de Software; Ofício nº
108/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal,
que informa que no dia 27 de dezembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão
Presencial nº 87/2017, cujo objeto é a constituição de Registro de Preços para eventual aquisição de
pneus, câmaras de ar, protetores de pneus e serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem de
rodas para manutenção dos veículos que compõem ou que venham a compor a frota (veículos leves,
ônibus e caminhões) da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha por um período de 12 (doze)
meses; Ofício nº 109/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder
Executivo Municipal, que informa que no dia 27 de dezembro do ano em curso, às 16h (treze horas),
ocorrerá o Pregão Presencial nº 86/2017, cujo objeto é a Constituição de Registro de Preços para
aquisição de pneus, câmaras de ar, para manutenção de máquinas e motocicletas desta Prefeitura
Municipal por um período de 12 (doze) meses; Ofício nº 110/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão
Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 28 de dezembro do
ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 94/2017, cujo objeto é a aquisição
de lubrificantes, filtros de óleo, combustível e ar, sabão e shampoo para a frota de veículos da
Secretaria Municipal de Educação; Ofício nº 111/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente
de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 26 de dezembro do ano em curso,
às 15h (quinze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 89/2017, cujo objeto é a Constituição de
Registro de Preços para aquisição de veículos do tipo ambulância para remoção simples e de caráter
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emergencial, para atendimento à Rede Municipal de Saúde do Município de São Gabriel da Palha-ES;
Ofício nº 112/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que informa que no dia 29 de dezembro do ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o
Pregão Presencial nº 60/2017-REEDIÇÃO, cujo objeto é a aquisição de Mobiliários, para os Centros de
Educação Infantil; Ofício nº 113/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do
Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 3 de janeiro de 2018, às 13h (treze horas), ocorrerá
o Pregão Presencial nº 88/2017, cujo objeto é a Constituição de Registro de Preços para serviços de
hospedagem no perímetro urbano de São Gabriel da Palha, para Atender aos Variados Eventos
Realizados pelas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal, por um prazo de 12 (doze) meses;
Ofício nº 117/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que informa que no dia 10 de janeiro de 2018, às 13h (treze horas), ocorrerá a reedição do
Pregão Presencial nº 80/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção destinados a
reforma de 2 (duas) salas do Ginásio de Esportes “Anastácio Cassaro”, onde funciona o Departamento
Municipal de Esportes; Ofício nº 118/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação
do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 11 de janeiro de 2018, às 13h (treze horas),
ocorrerá o Pregão Presencial nº 95/2017, cujo objeto é a aquisição de computadores e periféricos para
atender à Secretaria Municipal de Educação e Unidades de Ensino Público de Rede Pública Municipal;
Ofício nº 119/2017, do Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que informa que no dia 4 de janeiro de 2018, às 13h (treze horas), ocorrerá a reedição da
Tomada de Preços nº 002/2017, cujo objeto é 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 120/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que informa que no dia 5 de janeiro de 2018, às 8h (oito horas), ocorrerá a Tomada de
Preços nº 5/2017, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de Reforma do
Espaço Esportivo da EMEF Irmã Adelaide Bertocchi, localizada na Rua Eli Cardoso, nº 45, Bairro Santa
Cecília, neste Município; Ofício nº 1178/2017/GIGOV/VT, da Gerência Executiva e Negocial de
Governo-Vitória/ES, da Caixa Econômica Federal que comunica Contrato de Repasse Celebrado entre
o Município de São Gabriel da Palha e a Caixa Econômica Federal, para aquisição de Patrulha
Mecanizada no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e a contrapartida do
Município, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); Ofício nº 1179/2017/GIGOV/VT, da Gerência
Executiva e Negocial de Governo-Vitória/ES, da Caixa Econômica Federal que comunica Contrato de
Repasse Celebrado entre o Município de São Gabriel da Palha e a Caixa Econômica Federal, para
aquisição de veículo e equipamentos para feira livre no valor de R$ 239.538,00 (duzentos e trinta e
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nove mil e quinhentos e trinta e oito reais) e a contrapartida do Município, na quantia de R$ 1.000,00
(um mil reais); Ofício nº 1180/2017/GIGOV/VT, da Gerência Executiva e Negocial de GovernoVitória/ES, da Caixa Econômica Federal que comunica Contrato de Repasse Celebrado entre o
Município de São Gabriel da Palha e a Caixa Econômica Federal, para Implantação e ou modernização
da infraestrutura esportiva no Bairro Santa Helena no valor de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e
três mil e setecentos e cinquenta reais) e a contrapartida do Município, na quantia de R$ 6.250,00 (seis
mil, duzentos e cinquenta reais). Nesse momento, não havendo mais matérias, no presente
Expediente, o Senhor Presidente anunciou a Hora da Tribuna Livre, e, concedeu a palavra ao
Professor Leandro Prates, do Projeto “Escola Viva” de Montanha, que dissertou sobre o tema. A seguir,
o aluno Vítor Manoel, que também falou sobre a “Escola Viva”. Dando prosseguimento, por não haver
mais munícipe inscrito para o 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. Seguindo, parabenizou o Programa “Escola
Viva”, uma vez que esse programa é político. Dando seguimento, agradeceu a Deus pela chuva que
tem caído no Município, sem causar problemas. Continuando, disse que tem sido procurado para que
as ruas sejam capinadas, que poderá ser feito sim, assim que as chuvas cessarem e lembrou que a
educação deve prevalecer, pois nosso rio e bueiros assim ficarão limpos. A seguir, disse que a Praça
em frente a Prefeitura também deveria ter sido iluminada. Nesse momento, disse que um boato que
circula, que direito de servidores públicos serão retirados, e esse projeto vindo para a Casa, votará
contra, quando lembrou que há servidores em todas as áreas e arguiu: quem for pedir votos a essa
categoria, vai conseguir? E, lembrou que essa é a única vantagem que os servidores têm.
Prosseguindo, reiterou que está do lado dos servidores. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Na
sequência, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Tiago Rocha, que ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, ex-vereadores e demais presentes. Dando continuidade, disse que a semana foi produtiva
e em companhia do Vereador José Luiz Vial, visitaram as creches da cidade, e, encontraram algumas
irregularidades, quando relatou algumas. Dando prosseguimento, disse que na Sessão passada, foi
falado do SUS, atendimento universal, mas vale lembrar que a saúde é municipalizada, e pessoas de
outros municípios estão sendo atendidas, ficando a conta para nossos munícipes, lembrando que quem
é de fora, deve pagar. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega Vereador Adelino
Pinaffo Júnior, que reiterou que o SUS é universal, e que pessoas de São Domingos do Norte e Vila
Valério têm que ser atendidas, mas os dois municípios deveria contribuir para isso. Retomando a
palavra, o Orador parabenizou Vereadores e Deputados que assinaram a carta de São Gabriel da
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Palha, para tentar solucionar os problemas do Hospital “Santa Rita” e providências até agora não foram
tomadas, pois quem assinou tem responsabilidade. Nesse momento, falou sobre o Projeto de Emenda
à Lei Orgânica de autoria do Vereador José Luiz Vial, que reduz o número de Vereadores e, a Câmara
Municipal de São Gabriel da Palhaé a quinta no Estado que mais gasta e, solicitou que o número seja
reduzido e, na oportunidade, parabenizou a Câmara anterior, que devolveu recursos, que foram
destinados ao Hospital “Dr. Fernando Serra”. Finalizando, desejou Feliz Natal e um Prospero Ano Novo
a todos e agradeceu a atenção dos presentes. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra
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.
Continuando, disse que essa era a última Sessão Ordinária do ano e, foi uma honra ter conhecido
melhor pessoas que não conhecia, bem como, dividir com elas, o dia a dia. Seguindo, disse que há
divergências e isso é normal, pois todos estão aqui para representar a população. Disse que no ínicio
do ano, falava-se em dívidas e falta de certidões e que ao seu ver o Poder Executivo Municipal
avançou e que para o ano que vem, muito será feito. Dando continuidade, disse que no início do ano
vinte municípios não tinham todas as certidões para receber recursos, sendo que São Gabriel da Palha
estava na relação, e hoje, no final do ano, sessenta e quatro municípios estão nessa lista e, São
Gabriel da Palha não está, dívidas existem mas foram renegociadas e estão sendo pagas, e os
recursos agora estão chegando. Nesse momento, o Orador Wagner Lucas dos Santos, que
parabenizou o colega pelas palavras e que há pessoas que só sabem criticar, elogiar jamais.
Retomando a palavra, o Orador disse que São Gabriel da Palha se preocupou com as finanças e agora
virão os recursos. Seguindo, disse que outra área crítica é a falta de vagas em creche, e que serão
construídas duas no Município. Na oportunidade, lembrou também da agricultura, que tanto representa
na arrecadação municipal e que deve ser incentivada e não foi um ano fácil, mas a Prefeitura Municipal
conseguiu as certidões e novas prespectivas vão aparecer. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra Leando Cézar Valbusa Bragato, que
ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de
Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores e demais presentes. Seguindo, parabenizou seus
pares, que de alguma forma têm buscado algo para o Município e acredita que o ano foi proveitoso,
empenho não faltou. Na oportunidade, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, que conseguiu
emendas que estavam paradas e, com as certidões, muita coisa virá. Nesse momento, o Orador
concedeu um aparte ao Vereador Getulinho, que faltou sobre os treze milhões para construção de
moradias populares, que virão para o Município, e parabenizou o Orador por ter ido ao Instituto
Estadual de Meio Ambiente (IEMA), e por ser engenheiro ambiental, conseguiu a liberação em tempo
recorde, quando lembrou que o trabalho em equipe sempre funciona. Retomando a palavra, o Orador
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disse que o que se vê é dedicação, e na ocasião viu a ênfase da Senhora Prefeita Municipal, bem
como, da Deputada Estadual Raquel Lessa, para resolver o problema do Hospital “Dr. Fernando Serra”.
Dando continuidade, disse que apresentou indicação para que em alguns pontos da cidade, sejam
feitas barragens secas para controle de vazão, que ajudarão a segurar a água. Nesse momento,
desejou Feliz Natal e um ano novo de realizações para todos os gabrielenses. Finalizando, agradeceu
a atenção de todos. Nesse momento, 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. Prosseguindo,
agradeceu a Deus pelo ano, e na oportunidade agradeceu também por ter recebido o Título de Cidadão
Espíritosantense, fruto de seu trabalho em prol do Município. Continuando, disse que no ano próximo
lutará por melhorias para a população. Na oportunidade, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal,
pelos trabalhos feitos durante o ano e, espera avanços na agricultura e com o montante do Orçamento
2018, melhorias serão realizadas para o produtor rural, que aguarda avanços e, espera o retorno da
legislação que quanto mais produtos forem guinados, mais benefícios terão. Nesse momento, solicitou
a Administração que retome o fornecimento de blocos para que melhorias atinjam a área rural e outro
pedido é melhoria das estradas. A seguir, parabenizou os eventos da ginástica, realizados pela
Secretaria Municipal de Educação através do Departamento de Esportes. Dando continuidade, disse
que é contra a redução do número de Vereadores, pois isso não significa redução dos custos da Casa
e reduz a chance de Vereadores do interior se elegerem. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Dando seguimento, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Braz Monferdini, que ao
iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de
Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores e demais presentes. Nesse momento, agradeceu aos
professores e alunos da Escola de Montanha, que vieram até aqui dar uma explanação sobre o Projeto
“Escola Viva”, e espera que no próximo ano, funcione em São Gabriel da Palha. Prosseguindo, falou
mais uma vez sobre a CESAN, que segundo o Orador, a prestadora de serviços está simplesmente
acabando com a cidade, abrem os buracos e não fecham, independente das chuvas e citou o caso da
Rua do Banestes, onde várias pessoas caíram de moto. Nesse momento, o Orador concedeu um
aparte ao colega Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que reiterou que a empresa está deixando
a desejar, e espera que a referida empresa trabalhe. Retomando a palavra, o Orador concedeu aparte
ao colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que disse apoiar o Orador e disse ter apresentado
Indicação para que esse problema seja resolvido e disse estar acompanhando as ações da CESAN no
Município. Retomando a palavra, o Orador disse que se tem que se reunir os treze Vereadores e tomar
uma posição e, andou por todos os bairros e há buracos por toda cidade, mas tem que ser resolvido.
Dando prosseguimento, disse que com relação às creches há problemas, mas não foi citado que a
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merenda escolar está sendo fornecida normalmente e, na oportunidade, parabenizou a Senhora
Prefeita Municipal e a Senhora Secretária Municipal de Educação. Seguindo, pediu que o Secretário
Municipal de Obras dê uma volta pela cidade, porque há muita coisa a ser feita. Na oportunidade,
agradeceu aos colegas Vereadores pelo ano. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega
Vereador Getulio Andrade Loureiro, que parabenizou o GAL pela presença. Retomando a palavra, o
Orador disse que espera que a saúde melhore em 2018, desejou um Feliz Natal e um próspero ano
novo a todos. Finalizando, agradeceu a atenção dos presentes. Dando prosseguimento, 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, ex-vereadores
e demais presentes. A seguir, disse que espera que o GAL, seja mais atuante em 2018 e, colocou-se à
disposição ajudar no que puder. Continuando, disse que essa é a última Sessão do não e parabenizou
cada colega Vereador, e lembrou das divergências que são algo normal no processo. Nesse momento,
concedeu um aparte ao colega Vereador Tiago Rocha, que parabenizou o colega, quando essa falou
que as divergências são algo natural no processo. Retomando a palavra, o Orador parabenizou a
Senhora Prefeita Municipal pelo seu trabalho durante esse ano, que está conduzindo tudo da melhor
forma possível com sua equipe. Na oportunidade, agradeceu também a Senhora Prefeita Municipal, por
ter atendido algumas de suas indicações, e citou algumas. Dando continuidade, disse que fez várias
visitas durante o ano, fora do município, citou algumas e, enfatizou que todas as despesas foram pagas
com seus vencimentos de Vereador, pois nunca solicitou diária. A seguir, reiterou seu pedido junto ao
Senhor Presidente, para que cada Vereador tenha um assessor, e, um computador para trabalharem.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Prosseguindo, 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 o colega Braz Monferdini, que falou sobre a CESAN, pois é
preocupação de todos Vereadores, pois na cidade existem muitos buracos e disse que passou na Rua
do Banestes na presente data e, ligou de lá para o Secretário Interino de Obras, que lhe afirmou que no
dia seguinte, a empresa iria resolver o problema. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao
colega Vereador Braz Monferdini, que afirmou estar surpreso com o fato da CESAN resolver o
problema no dia seguinte. Retomando a palavra, o Orador disse que os Vereadores têm buscado
solução para esses problemas e conclamou os colegas a procurarem a empresa para que os
problemas tenham um fim. Na oportunidade, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pela forma
como está conduzindo o Município, apesar das dificuldades, e, a respeito da decoração de Natal, que
apesar das críticas, está perfeita. A seguir, falando para o colega Vereador Tiago Rocha, disse-lhe que
não entende o colega, que antes falou que não se poderia atender pessoas de fora do Município e que
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agora afirma, ter que atender, mas no seu entendimento o Município tem que atender a qualquer um,
indistintamente. Dando seguimento, parabenizou também a Senhora Deputada Estadual Raquel Lessa,
que tem lutado junto ao Governo pela saúde de São Gabriel da Palha e, conclamou os colegas para
fazerem o mesmo e, citou que os Vereadores foram a Brasília e conseguiram as casas populares, por
exemplo. Nesse momento, disse ter certeza, que o Município, vai avançar, disso não tem dúvidas.
Seguindo, parabenizou o Senhor Presidente pela sua conduta, e, na ocasião, disse ser contra a
redução do número de Vereadores. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Neste momento, o
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, 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, disse que
é com muita alegria que estava fazendo uso da Tribuna, e, já faz quase um ano de mandato e quando
assumiu a Casa, a recebeu com um caixa vergonhoso, negativo, direitos trabalhistas a serem pagos,
problemas no CNPJ, e com trabalho o quadro foi alterado. Nesse momento, o Orador concedeu um
aparte ao colega Vereador Braz Monferdini, que esclareceu que não era ele o Presidente da Casa no
fim do mandato anterior, mas quando foi Presidente, deixou dinheiro em caixa, no final de seu
mandato. Retomando a palavra, o Orador disse que tudo tem seu tempo e, a independência entre os
Poderes é a coisa mais importante, devendo-se saber qual é o papel do Vereador, que tem sua força
política e tem meios para buscar recursos. Na oportunidade, disse que se encontrou com o dono da
empreiteira que a fez a fachada do Hospital “Dr. Fernando Serra” que até hoje não recebeu pelo
serviço prestado. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao Vereador Wagner Lucas dos
Santos, que disse que ter participado desse encontro e, realmente o citado proprietário ainda não
recebeu. Retomando a palavra, o Orador disse que nos últimos anos do mandato anterior, foram
devolvidos recursos para essa obra no Hospital “Dr. Fernando Serra” e que os recursos da Câmara
Municipal serão devolvidos aos cofres públicos e a Senhora Prefeita Municipal os utilizará como melhor
for para a Administração e o papel da Câmara Municipal é fiscalizar a aplicação dos recursos
devolvidos. Seguindo, disse que a Casa não tem dívidas, CNPJ desbloqueado, etc. Prosseguindo,
disse que no último dia 15 do mês em curso, o Deputado Federal Marcus Vicente, esteve na cidade e
trouxe um curso maravilhoso através da Fundação “Milton Campos”, sobre áreas pertinentes a
Administração Pública e a Senhora Prefeita Municipal falou dos recursos conseguidos pelo referido
Deputado, para São Gabriel da Palha e Orador, desafiou qual foi o Deputado Federal que fez algo
semelhante por São Gabriel da Palha, recursos que os Vereadores foram à Brasília solicitar e vão
chegar ao Município. Dando prosseguimento, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal e seu Vice,
pelo trabalho realizado; e a Senhora Secretária Municipal de Educação pelo trabalho na rede municipal
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de ensino. Na oportunidade, disse que a situação da Prefeitura Municipal hoje é muito diferente, quatro
milhões de dívidas do mandato anterior já foram pagas, o funcionalismo receberá antes do Natal, o que
ajudará a fomentar o comércio local. Dando seguimento, parabenizou também a Senhora Raquel
Lessa, Deputada Estadual, que tem ajudado o Município, sendo o elo de ligação entre o Governo do
Estado e São Gabriel da Palha. Continuando, parabenizou o colega Vereador Leandro Cézar Valbusa
Bragato, que como Engenheiro Ambiental, foi imprescindível para que se conseguisse a licença
ambiental para a construção das casas populares de Vila Fartura. Nesse momento, desejou Feliz Natal
e próspero ano novo a todos. 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: Requerimento nº 17/2017, assinado por quatro Vereadores, que solicitaram dispensa de
interstícios regulamentares para tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 6/2017, que foi
aprovado por unanimidade. Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei Complementar
nº 6/2017, 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
após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 18/2017, assinado por
quatro Vereadores, que solicitaram dispensa de interstícios regulamentares para tramitação do Projeto
de Lei Complementar nº 6/2017, que foi aprovado por unanimidade. Turno único de discussão e
votação do Projeto de Lei nº 82/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a Celebrar com a Mitra
Diocesana - Diocese de São Mateus, Paróquia Arcanjo Gabriel, Contrato de Cessão de Uso Gratuito de
Bem Imóvel e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade.
Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 43/2017, de autoria do Vereador Leandro Cézar
Valbusa Bragato, que “Estabelece Obrigações para Locador em Contrato com a Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade.
Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 51/2017, “Dispõe Sobre o Plano Plurianual de
Aplicações-PPA, do Município de São Gabriel da Palha para o Quadriênio 2018/2021 e dá Outras
Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e
votação do Projeto de Lei nº 52/2017, “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gabriel
da Palha para o Exercício Financeiro de 2018”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por
unanimidade. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 58/2017, “Altera a Lei nº 2.497, de 16
de Dezembro de 2017, que Dispõe Sobre a Consolidação da Estrutura Organizacional da Prefeitura
Municipal de São Gabriel da Palha e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado
por unanimidade. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 66/2017, “Autoriza o Poder
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Executivo Municipal a Promover Termo de Concessão Administrativa de Uso com a Associação dos
Produtores Agropecuária Leiteira do Noroeste Capixaba-APLENEC”, que após ser discutido e votado, foi
aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 67/2017, “Altera a Lei nº
2.150, de 27 de junho de 2011, que Institui Taxa de Fiscalização Sanitária e dá Outras Providências”, que
após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do Projeto de
Lei nº 75/2017, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar Financiamento do Programa de
Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT, do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES junto à Caixa Econômica Federal, a Oferecer
Garantias e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade;
Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 78/2017, “Altera a Lei nº 2.663, de 22 de Junho de
2017, que Dispõe Sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária de 2018”, que após ser
discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº
79/2017, “Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Vigente do Município de São
Gabriel da Palha-ES, e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por
unanimidade. Primeira discussão e votação do Projeto de Lei nº 50/2017, de autoria do Vereador Tiago
Rocha, que “Altera a Lei nº 2.669, de 2 de agosto de 2017, que Autoriza Área de Estacionamento de Curta
Duração e Gratuito de Veículos em Frente às Farmácias e Drogarias do Município e dá Outras
Providências”, que após ser discutido e votado, foi rejeitado por oito votos contrários e quatro favoráveis. 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 15 de fevereiro de 2018, 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, dezenove de dezembro de dois mil e dezessete.
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