Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e dezoito, sob a Presidência do Vereador Tiago dos
Santos. Aos quinze dias do mês de fevereiro 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. Prosseguindo, o Senhor Presidente,
colocou em votação a Ata da Sessão Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2017, que foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Senhor Presidente, colocou em votação a Ata da
Sessão Ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2017, que foi aprovada por unanimidade. A
seguir, o Senhor Presidente, colocou em votação a Ata da Primeira Sessão Extraordinária realizada no
dia 28 de dezembro de 2017, que foi aprovada por unanimidade. Nesse momento, o Senhor
Presidente, colocou em votação a Ata da Segunda Sessão Extraordinária realizada no dia 28 de
dezembro de 2017, que foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente, colocou em
votação a Ata da Primeira Sessão Extraordinária realizada no dia 30 de janeiro de ano em curso, que
foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o Senhor Presidente, colocou em votação a Ata da Segunda
Sessão Extraordinária realizada no dia 30 de janeiro de 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 7/2018, de
autoria da Mesa Diretora a Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que “Dispõe Sobre a
Equiparação ao Salário Mínimo, o Piso dos Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo e dá
Outras Providências”; Mensagem nº 7/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que encaminha
o Projeto de Lei nº 8/2018, que “Regula o Processo Administrativo no Âmbito da Administração Pública
do Município de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo”. A seguir, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Senhora Prefeita Municipal, de acordo com o Art. 70, XI da Lei Orgânica do
Municipal. Nesse momento, foi concedida a palavra a Senhora Deputada Estadual, Raquel Ferreira
Mageste Lessa, que falou a união de todos em prol de São Gabriel da Palha e, na ocasião, defendeu a
instalação de um hospital regional no Município, melhorando assim, a saúde da região. Continuando, o
Senhor Presidente fez um discurso, representando o Poder Legislativo e abriu os trabalhos do ano de
2018. Nesse momento, não havendo mais matérias no presente Expediente, nem munícipes inscritos
para a Hora da Tribuna Livre, o Senhor Presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e concedeu
a palavra ao Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente,
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membros da Mesa, Vereadores, Senhora Prefeita Municipal, Senhora Raquel Ferreira Mageste Lessa,
Deputada Estadual, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo (GAL), ex-vereadores e demais
presentes. Prosseguindo, disse que o ano se inicia e após o primeiro ano, aprendeu muito e espera dar
um retorno maior à população. Seguindo, disse ser um apaixonado por política e está muito feliz em
exercer seu mandato. A seguir, disse que conversou com o Senhor Presidente e apresentará projeto de
resolução, reduzindo o recesso ou até se possível, extingui-lo, pois as sessões são quinzenais, um
intervalo muito longo. Nesse momento, parabenizou a Senhora Deputada Estadual Raquel Lessa, que
disse ter conversado com os hospitais da cidade, para se chegar a uma solução com relação a saúde
de São Gabriel da Palha. Continuando, reiterou seu apoio à referida Deputada, pois precisa-se votar
em candidatos do município. Dando seguimento, disse que fácil é administrar dinheiro, difícil é
administrar dívidas e o que a Senhora Prefeita Municipal fez até agora, e tem pago contas, bem como,
concedeu reposições salariais dos servidores, etc. Finalizando, disse ter certeza que o 2018 será um
grande ano para a Administração e agradeceu a atenção de todos. Na sequência, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Levi Alves Pinheiro, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor
Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Senhora Prefeita Municipal, Senhora Raquel Ferreira
Mageste Lessa, Deputada Estadual, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores e
demais presentes. Dando continuidade, disse que os operadores de máquinas estavam presentes à
Sessão, como uma forma de agradecer os Vereadores, pela aprovação de projeto de lei que
beneficiava a categoria. Seguindo agradeceu à Senhora Deputada Estadual Raquel Lessa, pelo
empenho em solucionar o problema da saúde de São Gabriel da Palha, principalmente pelo fato de
querer resolver o problema dos hospitais do município. Seguindo, disse que apoia a atual
Administração, e espera que os hospitais voltem a funcionar, pois a população está necessitada. Na
oportunidade, solicitou dos administradores, que vejam com carinho a situação dos servidores públicos.
Finalizando, 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,
Senhora Prefeita Municipal, Senhora Raquel Ferreira Mageste Lessa, Deputada Estadual, Grupo de
Acompanhamento ao Legislativo, ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, disse que a cota de
cirurgias para o Município foi aceita pelo Ministério da Saúde e, na oportunidade, parabenizou o Senhor
Secretário Municipal de Saúde, pelo empenho nessa empreitada. Dando seguimento, disse que foi
convidado por uma pessoa carente a visitar à Biblioteca Pública Municipal e, lá pôde constatar que os
computadores estão queimados, impedindo assim a pesquisa por aqueles que procuram a Biblioteca
Municipal. Continuando, conclamou a todos a fazerem doações de livros para a referida biblioteca.
Dando continuidade, disse que fez um registro na Polícia Civil, do desaparecimento de um patrimônio
público e, na oportunidade, reiterou que o referido patrimônio deve ser melhor cuidado, e, apesar das
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críticas que recebeu, continuará na mesma linha. Na oportunidade, colocou-se à disposição dos
Servidores Públicos Municipais, quando disse ser contra qualquer redução de vencimentos, como por
exemplo, o fim do decênio. Prosseguindo, disse que espera a solução dos hospitais, pois a população
não aguenta mais essa situação. 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, Senhora Prefeita Municipal, Senhora Raquel
Ferreira Mageste Lessa, Deputada Estadual, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores
e demais presentes. Dando continuidade, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar Vereador, bem
como à população gabrielense que o elegeu. Seguindo, falando diretamente para os Secretários
Municipais presentes ao Plenário, que continuem na luta para beneficiar tanto a população urbana,
quanto a rural. Na oportunidade, disse que não ser contra nenhum operador de máquina, apenas que o
projeto debatido no Conselho de Agricultura, não foi levado em conta, e veio para ser votado projeto
com outro conteúdo, sem a anuência do referido Conselho. Continuando, agradeceu a Senhora
Deputada Estadual Raquel Lessa, por ter concedido o Título de Cidadão Espiritosantense. Na
oportunidade, reiterou que sempre lutará pela população e finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Dando seguimento, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Wagner Lucas dos Santos,
que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Senhora Prefeita
Municipal, Senhora Raquel Ferreira Mageste Lessa, Deputada Estadual, Grupo de Acompanhamento
ao Legislativo, ex-vereadores e demais presentes. Seguindo, disse que a ida à Brasília já começou a
surtir efeito, pois na Sessão Extraordinária realizada no dia 30 de janeiro foi aprovado projeto de lei de
abertura de crédito no valor de um milhão e seiscentos mil reais, e que outras emendas já estão no
município, com destaque para moradias populares. Dando seguimento, disse estar triste por críticas
aos Vereadores em redes sociais, e na hora que os recursos aparecem ninguém tem coragem de
agradecer. Continuando, elogiou a Senhora Prefeita Municipal, por ter conseguido implantar seus
métodos de trabalho e esses, já estão surtindo efeito. Seguindo, reiterou que as críticas não o atingem,
e quem critica, deveria tentar uma vaga de Vereador. Na oportunidade, falando diretamente para a
Senhora Prefeita Municipal, que essa solicite a seus Secretários, que atendam os Senhores
Vereadores. Prosseguindo, disse ter conversado com a Senhora Larissa a respeito do PA e, que a
atual situação pode melhorar. Nesse momento, parabenizou a Senhora Secretária Municipal de
Educação, pelo trabalho que tem feito, e, principalmente pela distribuição de merenda para as escolas.
Finalizando, agradeceu a atenção dos presentes. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente
concedeu a palavra Vereador Braz Monferdini, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente,
membros da Mesa, Vereadores, Senhora Prefeita Municipal, Senhora Raquel Ferreira Mageste Lessa,
Deputada Estadual, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores e demais presentes. A
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seguir, Seguindo, falando para a Deputada Estadual, Senhora Raquel Lessa, disse-lhe que ficaram em
caixa, vinte e dois milhões de reais, quando essa finalizou seu mandato em 2012, pois assumiu
interinamente em janeiro de 2013, como Prefeito Municipal. Prosseguindo, parabenizou a Senhora
Secretária Municipal de Educação, pois tem visitado creches e escolas e tudo está funcionando
perfeitamente. Nesse momento, relacionou algumas propostas que apresentou na Câmara Municipal e
que se transforam em lei, dentre elas, a proibição de entrada com capacete nos estabelecimentos
comerciais de São Gabriel da Palha; identificação dos táxis do município; cota de dez por cento para o
primeiro em processos seletivos no município; fim do voto secreto na Câmara Municipal, etc, quando
reiterou que trabalha para a Comunidade Gabrielense. Dando continuidade, reiterou também seu apoio
a atual Administração Municipal. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Prosseguindo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Senhora Prefeita Municipal,
Senhora Raquel Ferreira Mageste Lessa, Deputada Estadual, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, ex-vereadores e demais presentes. Dando seguimento, parabenizou os operadores de
máquinas presentes ao Plenário, pelo trabalho que desenvolvem. Na oportunidade, parabenizou todos
os Secretários Municipais e também à Senhora Prefeita Municipal pelo trabalho que vêm
desenvolvendo. A seguir, disse que todos os Vereadores têm livre acesso à Senhora Prefeita
Municipal, bem como, aos Senhores Secretários Municipais. Prosseguindo, disse que a Senhora
Prefeita Municipal tem lutado incansavelmente pela melhora da saúde no Município, em conjunto com a
Deputada Estadual Raquel Lessa, que por sua vez, tem lutado junto ao Governo do Estado, para que
tudo funcione, como tem que funcionar. Seguindo, disse que antes de qualquer comentário, há de se
observar estudos, pois a arrecadação caiu e dívidas da gestão anterior estão sendo pagas, como por
exemplo, o caso do Instituto de Previdência Municipal. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte
ao colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que disse que se um Vereador vê um problema, que
procure o Secretário Municipal competente para resolvê-lo, antes de ir para as redes sociais.
Retomando a palavra, o Orador reiterou seu apoio à Administração Municipal e à Deputada Estadual
Raquel Lessa. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Neste momento, o Senhor Presidente
solicitou ao Senhor Vice-Presidente, 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, Senhora
Prefeita Municipal, Senhora Raquel Ferreira Mageste Lessa, Deputada Estadual, Grupo de
Acompanhamento ao Legislativo, ex-vereadores e demais presentes. Continuando, disse que o
discurso na Casa deve ser o discurso da realidade e não do “achismo”, pois nunca ouviu da Senhora
Prefeita Municipal nos contatos diários, o fim do decênio, quinquênio, etc, e, discorda do “achismo”.
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Prosseguindo, parabenizou enfaticamente a gestão municipal da educação, onde a Secretária
Municipal Rosa, mantém o diálogo com os Senhores Vereadores, todo o tempo e, gestão tem sido a
marca forte da referida Secretaria, e o resultado é que não há mais falta de merenda para os alunos.
Na oportunidade, disse que educação não se resume a computadores, e lá existem livros para serem
pesquisados, pois nossas crianças vivem nos tablets, etc. Dando prosseguimento, reiterou que a atual
Administração tem pago dívidas da gestão anterior, e, em breve, voltaremos a ser a referência que
éramos. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, retomando a direção dos trabalhos, o
Senhor Presidente, concedeu a palavra à Senhora Prefeita Municipal, para suas considerações finais.
Nesse momento, não havendo mais Oradores, 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 1/2018,
assinado por quatro Vereadores, que solicitaram dispensa de interstícios regulamentares para
tramitação do Projeto de Lei nº 55/2017, que foi aprovado por unanimidade. Turno único de
discussão e votação do Projeto de Lei nº 55/2017, que “Concede Isenção de Imposto Sobre a
Transmissão Intervivos a Qualquer Título para a Associação dos Servidores Públicos Municipais de
São Gabriel da Palha em Imóvel que Especifica”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 2/2017, assinado por quatro Vereadores, que solicitaram dispensa de
interstícios regulamentares para tramitação do Projeto de Lei nº 7/2018, que foi aprovado por
unanimidade. Turno único de discussão e votação do Projeto de Lei nº 7/2018, que “Dispõe Sobre
a Equiparação ao Salário Mínimo, o Piso dos Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo e dá
Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Requerimento
nº 3/2017, assinado por quatro Vereadores, que solicitaram dispensa de interstícios regulamentares
para tramitação do Projeto de Lei nº 8/2018, que foi aprovado por unanimidade. Turno único de
discussão e votação do Projeto de Lei nº 8/2018, que “Regula o Processo Administrativo no Âmbito
da Administração Pública do Município de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo”, 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 27 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, quinze de fevereiro de dois mil e dezoito.
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