Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia vinte e nove de agosto de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago
dos Santos.
Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 Ordinária realizada no dia 15 de agosto 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 244 a 248/2017 de autoria dos Senhores Vereadores Leandro Cézar Valbusa Bragato e Delizete
Baptista Pinheiro que através das quais, solicitam providências ao Executivo Municipal; Ofício nº
51/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que
informa que no dia 6 de setembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial
nº 39/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais diversos (alimentício e limpeza), para atendimento
das necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha pelo
período de 12 (doze) meses; Ofício nº 52/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 12 de setembro do ano em curso, às
12h (doze horas), ocorrerá a Sessão do Pregão, cujo objeto é a aquisição de materiais de higiene,
limpeza e gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Centro Social de Recuperação e
Beneficência São Gabriel-Assistência aos Idosos-Asilo; Ofício nº 53/2017, do Pregoeiro Oficial da
Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 13 de
setembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá a abertura em Reedição do Pregão
Presencial nº 45/2017, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro
destinados à veículos da Secretaria Municipal de Educação por um período de 12 (doze) meses; Ofício
nº 54/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal,
que informa que no dia 13 de setembro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão
Presencial nº 44/2017, cujo objeto é a constituição de Ata de Registro de Preços, de 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 2/2017, do Presidente da Comissão Especial de Chamada Pública do Poder Executivo
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Municipal, que informa que no dia 15 de setembro do ano em curso, às 9h (nove horas), ocorrerá em
reedição da Chamada Pública nº 2/2017, que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar, destinados ao atendimento das Escolas da Rede Municipal e Entidade
Filantrópica, referentes à utilização de 30% dos recursos repassados pelo FNDE para a Alimentação
Escolar de acordo com a Lei nº 11.947/2009; Ofício nº 75/2017, da Caixa de Assistência dos
Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha, que encaminha os balancetes de receita e
despesa da referida Caixa de Assistência, bem como, relação de despesas pagas, referente ao mês de
julho de 2017. Nesse momento, não havendo mais matérias do presente Expediente, o Senhor
Presidente anunciou a Hora da Tribuna Livre e, concedeu a palavra ao Senhor Aldivino Antunes Pinto,
que falou sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da
Palha - SGPPREV. Prosseguindo, e por não haver mais nenhum para usar a 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, membro
da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo (GAL), exVereadores e demais presentes. Dando prosseguimento, disse que até o presente momento já foram
feitas três viagens à Brasília e, tem certeza, que os nobres colegas foram buscar muitas coisas para o
Município. Continuando, disse que dinheiro público é coisa séria e, tem certeza que os colegas
apresentarão o que conseguiram. Nesse momento, disse que não pode falar que não irá à Brasília,
mas terá que ir e, vai buscar as emendas que conseguiu. Seguindo, parabenizou as Lojas Maçônicas e
o GAL pelo trabalho que estão desenvolvendo, em acompanhar o Legislativo Municipal; e parabenizou
também os meios de comunicação que utilizam as redes sociais e divulgam os trabalhos dos
Vereadores. Na oportunidade, disse que estará junto com a sociedade, trabalhando, e, conclamou os
colegas a trabalharem unidos em prol da sociedade gabrielense. 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, membro
da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-Vereadores
e demais presentes. Prosseguindo, disse que acabou de chegar de uma viagem à Brasília, aonde levou
as demandas do Município e, nesse mês de setembro encerra o prazo de apresentação de emendas
para o exercício de 2018. Na oportunidade, lembrou que em sua primeira viagem à Brasília, solicitou
uma van para a hemodiálise e essa foi confirmada pelo Deputado Federal Evair de Melo. Seguindo,
explicou que como é emenda particular do Deputado, será executada. Continuando, disse que também
conseguida uma creche para o Bairro Santa Helena, para o ano que vem. A seguir, disse ter ficado feliz
com a receptividade do Deputado Marcus Vicente, e, além disso, apresentou emenda no valor de um
milhão de reais, para a saúde de São Gabriel da Palha, para esse ano, que será utilizado de acordo
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com o plano de ação do Poder Executivo. Prosseguindo, falou sobre as emendas que os colegas
conseguiram junto aos deputados. Dando continuidade, disse que o Deputado Marcus Vicente, levou
os Vereadores no Ministério das Cidades, onde receberam a notícia que a Caixa Econômica Federal
aprovou projeto para construção de duzentos e noventa e sete casas no Município, sessenta em Vila
Fartura e duzentos e trinta e sete no Bairro Santa Terezinha. Seguindo, disse que serão mais de vinte
milhões somente com as obras dessas casas, sem contar os empregos que serão gerados e que não é
turismo que foram fazer em Brasília, e que não se deve ter medo de ir, pois quem vai, vai a trabalho.
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, membro da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, ex-Vereadores e demais presentes. Dando prosseguimento, parabenizou todos os
deputados e senadores que utilizando-se de emendas parlamentares destinaram recursos para esse
Município. Segundo, falou que o HIV tem crescido em São Gabriel da Palha e, que às pessoas devem
se precaverem, pois é uma triste realidade. Nesse momento, conclamou os colegas para todos
procurarem o Governador do Estado, para conseguir recursos para os hospitais da cidade, pois não se
pode continuar como está, pois quem está sofrendo é a população, ela está pagando o preço.
Continuando, agradeceu a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, pelos reparos
nos calçamentos no Bairro Cachoeira da Onça. A seguir, falou sobre o atendimento no pronto
atendimento e, que sugeriu que se coloque no site da Prefeitura uma pesquisa sobre o atendimento no
mesmo, com bloqueio de IP, para assim termos uma idéia da situação. 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,
membro da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, exVereadores e demais presentes. Continuando, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal e sua equipe,
pela realização das audiências públicas sobre o Orçamento, que tem contado com a participação da
população. Nesse momento, falou sobre sua indicação, para a colocação de uma placa no trevo de
João Neiva, divulgando as confecções de São Gabriel da Palha e, que em muito ajudará o comércio
local. Na sequência, falou sobre a obra de reforma do Terminal Rodoviário “Antônio Massucatti”, que
está prestes a se iniciar e, muito ajudará a cidade. Seguindo, parabenizou a Secretaria de Obras e
Desenvolvimento Urbano, que está recuperando o calçamento no Bairro Cachoeira da Onça e o fará
em outros Bairros. Continuando, parabenizou também a Secretaria Municipal de Saúde, que através da
vigilância sanitária tem se empenhado para acertar o selo de inspeção municipal para atender nossos
produtores. Seguindo, parabenizou os colegas Vereadores que foram à Brasília, para buscar recursos
e, na oportunidade, também parabenizou os Deputados pelas emendas enviadas para esse Município.
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A seguir, agradeceu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pois lá esteve, solicitando uma
agenda positiva, para se conseguir uma área para um pólo industrial no Município, e, que tudo seja
feito dentro dos padrões, principalmente no quesito água. Continuando, disse que solicitou junto ao
DER, para que sejam instalados redutores no Bairro Aparecida e Aimorés, pois aconteceram mortes
nesses Bairros. Dando continuidade, parabenizou o Senhor Aldivino Antunes Pinto por suas palavras à
Hora da Tribuna Livre, principalmente com relação ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de São Gabriel da Palha (SGP-PREV). Finalizando, agradeceu a atenção de todos os
presentes. Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador João Teixeira
Soares, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, membro
da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, ex-Vereadores
e demais presentes. Continuando, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar representando a
Comunidade Gabrielense e, na oportunidade, agradeceu ao Senhor Presidente por ter lhe dado a
oportunidade de ir à Brasília, pois participou de um congresso voltado para os agentes políticos, e, teve
condições de aprender, jamais gastará recursos que não são seus, quer defender e colaborar com a
população. Na oportunidade, disse que nas horas vagas visitou os deputados em busca de recursos e,
conseguiu um trator tobata para a Associação Estiva/Esperança. A seguir, disse ter conseguido junto
ao Deputado Estadual Marcus Vicente uma emenda para aquisição de um caminhão para a
Associação Estiva/Esperança, no valor de cento e sessenta mil reais. Dando seguimento, disse que
está à disposição para ajudar a população e sempre buscará recursos para o município. Continuando,
disse que esteve no Pronto Atendimento para levar seu filho e, foi duramente cobrado pela população
por providências e, entende, mas a Diretoria da Fundação Hospitalar deve colaborar para a solução
dos problemas do hospital. Nesse momento reiterou que parcerias devem ser feitas pela Prefeitura
Municipal, para fortalecer a agricultura. Finalizando, parabenizou o Senhor Aldivino Antunes Pinto, por
suas palavras à Hora da Tribuna Livre. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador
Wagner Lucas dos Santos, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa,
Vereadores, membro da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, disse que também explanaria sobre sua ida
à Brasília, quando a agradeceu ao Partido Popular (PP), o Deputado Marcus Vicente, que tem sido de
suma importância para São Gabriel da Palha, pois tem destinado recursos para o Município e, mesmo
sendo de outro partido, não pode deixar de agradecer. Nesse momento, disse que há pessoas fazendo
mal uso das redes sociais e a ida à Brasília foi em busca de recursos, então no futuro, os que hoje
criticam, aplaudirão. Dando continuidade, falando diretamente para o cidadão, conhecido como “o
Relator”, disse que irá no Ministério Público, pois circula um áudio do mesmo, afirmando que os
Vereadores receberam um lote cada um, na eleição para Presidente, onde deveriam votar no colega
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Vereador Tiago dos Santos, bem como, fez um vídeo na frente da Câmara Municipal, em que o mesmo
fala que os Vereadores foram à Brasília para fazer fotos para divulgarem nas redes sociais. Seguindo,
disse que solicitou em Brasília, um ultrassom, que continuará funcionando na Casa da Mulher e
somente o médico será contratado para operá-lo, portanto, será feita economia. Continuando, reiterou
que as pessoas deveriam ter cuidado ao se manifestarem nas redes sociais. Prosseguindo, disse que
estiveram na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília e foi apresentada uma solução para o
Hospital “Dr. Fernando Serra”, então será discutida e ainda há uma outra solução, que será
apresentada no momento oportuno, e, coisas boas virão. Finalizando, disse que teme apenas o
julgamento de Deus e, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente concedeu
a palavra Vereador Braz Monferdini, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da
Mesa, Vereadores, membro da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, agradeceu ao Senhor Presidente pelo que
tem feito pela Casa e, somente indo à Brasília se consegue recursos. Continuando, disse que é
importante o Vereador ser eleito no interior do Município, e citou, os casos dos Vereadores João
Teixeira Soares e Dellamar Antônio Almeida, que conseguiram inúmeros benefícios para suas regiões,
como por exemplo, um Tobata, um caminhão e casas populares para Vila Fartura. Nesse momento,
disse que o Senhor Presidente, conseguiu um caminhão para a região de Jacarandá e por via do
Vereador Antônio Lopes, em breve o Patrimônio do São José terá telefonia móvel, o que demonstra a
importância do interior ter Vereadores. A seguir, falou sobre a viagem à Brasília, onde a presença dos
Vereadores permitiram conseguir recursos e, foram na Caixa Econômica Federal, pois a primeira vez,
quem assinou as trezentas e duas casas, foi o Orador, que na época era o Prefeito Municipal, em 2013,
e, como não tinha certidão, não vieram, o que acontecerá agora. Continuando, disse ser importante ter
um Deputado que auxilie os Vereadores, quando esses vão à Brasília. Na oportunidade, disse que
conseguiram, junto ao Deputado Manato, um caminhão pipa para o Município e muito maquinário ainda
está por vir. Seguindo, disse que os colegas devem ir à Brasília, buscar recursos, melhor que ficar
sentado, pois o mandato passa. 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, membro da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo
de Acompanhamento ao Legislativo, ex-Vereadores e demais presentes. Continuando, disse que a
Casa possui homens e mulheres abnegados, que cumprem com louvor o mandato que lhes foram
confiados. Seguindo, disse ter certeza que os Vereadores que foram à Brasília, são pessoas honestas,
responsáveis e não foram a turismo. Dando seguimento, disse conhecer os colegas e, tem certeza,
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nenhum iria lá a turismo, nas muitas vezes, os Vereadores, são vítimas de acusações levianas, feitas
por pessoas irresponsáveis, que querem apenas denegrir a imagem dos Vereadores. Nesse momento,
disse que o desejo de lutar por um São Gabriel da Palha melhor, é maior do que tudo isso. A seguir,
disse que juntamente com o Deputado Federal Marcus Vicente, via Casa Civil, conseguiram ser
atendidos no Ministério das Cidades e, lá viram que São Gabriel da Palha está à frente de muitos
municípios, bem como, na sede da Caixa Econômica Federal, e até dezembro a ordem de serviço da
construção das casas populares será assinada, portanto, se não houver presença, não se consegue
nada. Continuando, agradeceu ao Deputado Marcus Vicente, que conseguiu emenda de um milhão de
reais para a saúde de São Gabriel da Palha e, nesse momento, concedeu um aparte ao colega
Vereador Wagner Lucas dos Santos, que em conversa com o Deputado Manato, esse, reiterou que não
libera emenda por telefone ou e-mail, somente na presença. Retomando a palavra, o Orador agradeceu
as palavras do Orador aparteante e, reiterou seu compromisso com a legalidade, com a ética, com a
moralidade e transparência da atividade parlamentar, do Vereador, querendo uns ou não, pois o
Vereador é imprescindível para o sistema. Na oportunidade, disse que a Casa vive um momento de
transparência e afirmou que na presente data, há duzentos e oitenta mil reais em caixa, confirmando o
trabalho série, que está sendo realizado e não serão os falsos paladinos da moralidade não impedirão
de exercer o mandato e, quantas vezes forem necessário, Vereador irão à Brasília buscar recursos.
Seguindo, parabenizou a atual Administração pelo trabalho, pois ouviu de um fornecedor, que agora
recebe em dia e não tem que pagar propina. 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 4/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Altera Lei Complementar nº 26, de 17 de
novembro de 2010, que Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 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 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”, que após ser
discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do
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”, que
após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação
do Projeto de Lei nº 12/2017, de autoria do Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que “Autoriza a
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Redução de Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU aos Proprietários de Imóveis Residenciais e Não
Residenciais que Adotem Medidas que Estimulem a Proteção, Preservação e Recuperação do Meio
Ambiente, denominado ´IPTU Verde`”, 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 12 de setembro 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, quinze de agosto de dois mil e dezessete.
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