Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia dez de outubro de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago dos
Santos.
Aos dez dias do mês de outubro 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 26 de setembro 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: Mensagem nº 35/2017, de
autoria do Poder Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 53/2017, que “Altera a Lei nº
2381, de 16 de dezembro de 2013, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a Adotar o Diário Oficial
dos Municípios do Estado do Espírito Santo, Instituído e Administrado pela Associação dos Municípios
do Estado do Espírito Santo - AMUNES, como Veículo Oficial de Publicação dos Atos Normativos e
Administrativos do Município de São Gabriel da Palha”; Mensagem nº 36/2017, de autoria do Poder
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 54/2017, que “Altera a Lei nº 2.57, de 19 de
novembro de 2015, que Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de
Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São
Gabriel da Palha e dá Outras Providências”; Mensagem nº 37/2017, de autoria do Poder Executivo
Municipal que encaminha o Projeto de Lei nº 55/2017, que “Concede Isenção Sobre a Transmissão
Inter Vivos a Qualquer Título para a Associação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da
Palha em Imóvel que Especifica”; Mensagem de Veto nº 2/2017, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que Veta o Projeto de Lei nº 29/2017, que Dispõe Sobre as Adequações das Instalações dos
Prédios e Iluminação Pública e dá Outras Providências”; Indicações nº 270 a 273/2017 de autoria dos
Senhores Vereadores Tiago Rocha, Levi Alves Pinheiro e Braz Monferdini, que através das quais,
solicitam providências ao Executivo Municipal; Ofício nº 69/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão
Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 11 de outubro do ano
em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial 27/2017, cujo objeto é aquisição de
eletrodomésticos para atender às necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS”; Ofício nº 70/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder
Executivo Municipal, que informa que no dia 17 de outubro do ano em curso, às 13h (treze horas),
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ocorrerá o Pregão Presencial nº 31/2017-Reedição, cujo objeto é a contratação de serviços de
transporte de pacientes em tratamento de saúde, consultas, exames fora do Município de São Gabriel
da Palha, com destino a diversos hospitais e clínicas localizadas na Região Metropolitana de Vitória,
com horário de saída diária desta Cidade retornando no mesmo dia ao Município, incluindo o motorista,
pelo período de 12 (doze) meses; Ofício nº 71/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 20 de outubro do ano em curso, às 8h
(oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 63/2017, cujo objeto é a aquisição de insumos agrícolas
para o Viveiro Público Municipal; Ofício nº 72/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que o Pregão Presencial nº 31/2017-Reedição,
será aberto no dia 19 e não no dia 17 de outubro do ano em curso, às 13h (treze horas); Ofício nº
73/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que
informa que no dia 24 de outubro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial
nº 68/2017, cujo objeto é a contratação dos serviços de montagem e desmontagem da ornamentação
natalina do Município; Ofício nº 74/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação
do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 24 de outubro do ano em curso, às 15h (quinze
horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 68/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais de consumo
para ornamentação natalina do Município; Ofício nº 75/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão
Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 25 de outubro do ano
em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 59/2017, cujo objeto é a aquisição de
brinquedos para os parquinhos do Centro de Educação Infantil; Ofício nº 76/2017, do Pregoeiro Oficial
da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 26 de
outubro do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 60/2017, cujo objeto é
a aquisição de mobiliários para os Centros de Educação Infantil; Ofício nº 3/2017-CPL, do Pregoeiro
Oficial da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que comunica que no dia 11 de outubro às 13h
(treze horas) será realizado o Processo Licitatório nº 3/2017 - Pregão Presencial nº 3/2017, cujo objeto
é a contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada em serviços
de fornecimento de pão e complementos para lanche dos Servidores e Vereadores do Poder
Legislativo. Nesse momento, não havendo mais matérias do presente Expediente, nem Oradores
inscritos à Hora da Tribuna Livre, o Senhor Presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e
concedeu a palavra ao 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 (GAL), ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, disse que
usaria a Tribuna na presente data, para falar do colega Vereador Antônio Lopes, pois muitos estão
querendo informações e, o mesmo passou mal no final de semana, foi para o Hospital “São Bernardo
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Saúde” e lá foi feita uma intervenção cirúrgica, para colocação de três stands, cirurgia que durou três
horas e foi um sucesso. Continuando, desejou a plena melhora do colega e espera revê-lo no Plenário
o mais rápido possível. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega Vereador Wagner
Lucas dos Santos, que agradeceu o aparte e, questionou porque o Vereador não foi transferido no
sábao, e o mesmo ficou aqui quando deveria ter sido transferido, e, lembrou que quando se lida com
vidas humanas, não se deve exitar. Retomando a palavra, o Orador disse que ligou para o médico em
Colatina, que lhe disse que tudo está dentro das expectativas. Finalizando, agradeceu a atenção de
todos. Na sequência, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 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, lembrou o Outubro Rosa e, solicitou ao Poder Executivo, que providencie
meios para aumentar o número de mamografias, pois com prevenção evitaremos que mulheres
venham a óbito pelo câncer de mama. Seguindo, solicitou a Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Agropecuário, que crie condições para os produtores rurais, levando melhorias aos
mesmos, e como Vereador, também buscará recursos. Na oportunidade, disse que em conversa com a
Deputada Raquel Lessa, solicitou apoio com relação à segurança pública, e, parabenizou-a pela
Sessão Solene que realizou na Assembléia Legislativa em homenagem às Câmaras Municipais.
Finalizando, 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, membro da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, ex-Vereadores e demais presentes. Dando seguimento, disse que está satisfeito com a
participação popular nas Sessões da Câmara Municipal e, na oportunidade disse também que recebeu
mensagem do colega Vereador Antônio Lopes, que dizia que estava bem e sairá da UTI em breve.
Continuando, disse que aconteceu reunião com representantes da CESAN e, nem todos os Vereadores
se fizeram presentes, quando houve uma conversa, que será ampliada no próximo dia 25 do mês em
curso; na reunião foi cobrado o tratamento do esgoto, para se chegar a cem por cento, que segundo a
empresa, pode se chegar sim, mas os novos bairros devem fazer a ligação, os proprietários que
venderam os lotes, devem fazer. A seguir, disse que há uma Comissão entre os Vereadores para se
discutir o Plano de Saneamento Municipal e, pensa que o Ministério Público tem que participar, bem
como, as entidades representativas do Município, mais as igrejas, pois o assunto é sério e envolve toda
a população. Nesse momento, disse que apresentou uma indicação para que sejam obstruídas as
laterais do radar localizado no Bairro Santa Terezinha, pois motoqueiros estão usando-as para burlar o
radar e um acidente já aconteceu no local. Prosseguindo, externou sua preocupação com notícia
vinculada no Jornal “A Gazeta”, que diz que o município não poderá receber recursos federais e
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estaduais, por ter restos a pagar, deixados pela administração anterior. Seguindo que essa situação é
desanimadora, pois consegue-se recursos e eles não chegarão, por falta de certidão. Dando
continuidade, disse que também tem outra preocupação, que é a situação do Seminário Comboniano,
pois apresentará indicação, para que se transfira algumas secretarias municipais para aquele local,
pois além de economizar em aluguel, as máquinas estão ao lado do local e assim poderão ser pagos
os restos a pagar e consequentemente, liberar as certidões necessárias. Finalizando, agradeceu a
atenção de todos. Dando continuidade, 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. Prosseguindo, disse que falaria sobre as pessoas que utilizam calçadas públicas
para ganhar a vida, pois está sendo cobrada uma taxa exorbitante dos comerciantes e, não há um
cálculo simplificado para que todos entendam o que terão de pagar. Continuando, disse que essas
pessoas devem convidar os Vereadores para irem a esses locais, para verem como estão sendo
tratados. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro,
disse que a Casa votou um projeto de lei erroneamente, pois foi dado incentivo aos fiscais, e num
período de crise está complicado, o Executivo deveria enviar a Casa, corrigindo-se esse equívoco.
Retomando a palavra, o Orador disse que há necessidade de resolução rápida, pois os valores
veiculados que serão cobrados, divergem, deve-se sim em criar soluções e não problemas. Nesse
momento, o Orador concedeu aparte ao colega Vereador Wagner Lucas dos Santos, que também
defendeu a revogação do incentivo aos fiscais. Retomando a palavra, o Orador disse que com relação
à CESAN, deve-se incluir a população nesse debate. 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. Seguindo,
disse que o momento é de solidariedade ao colega Vereador Antônio Lopes, momento que não se deve
discutir, se deveria ter sido transferido ou não, se a conduta médica foi a correta, devemos sim, pedir a
Deus, o pronto restabelecimento da pessoa de Antônio Lopes, é isso que conta agora, principalmente
nos nossos pedidos a Deus, isso que devemos pedir. Prosseguindo, disse que acompanhou no dia
anterior o colega até Colatina e, tudo está nas mãos dos médicos e de Deus, e, na presenta data, em
conversa com o Hospital, tudo está andando corretamente. Dando continuidade, parabenizou a
Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do Senhor Secretário, pelo evento realizado no Centro de
Eventos na Praça Aurélio Bastianello, sobre o Outubro Rosa. A seguir, se disse espantado com a ação
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

de pessoas levianas, que estão espalhando a notícia que o Seminário Comboniano foi vendido pelo
Poder Executivo à particulares e, isso comprova que muitos não querem o bem do Município e tem que
ter cuidado ao se transmitir notícias e, na verdade, o que se vê é a seriedade da atual administração,
não podemos deixar a inverdade prevalecer. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega
Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que está preocupado com as inverdades veiculadas em redes
sociais, etc, como por exemplo, que os plantões acabaram, quando na verdade duas farmácias ficarão
de plantão. Retomando a palavra, o Orador reiterou que a verdade sempre triunfará frente a mentira e
repudia aqueles que estão propagando inverdades, não existe venda do seminário. Prosseguindo, citou
o número de pessoas atendidas no Pronto Atendimento, de acordo com o relatório enviado à Casa,
onde se destaca o acidente com animais peçonhentos, que foram resolvidos aqui no Município, bem
como, um caso de malária, e, em destaque estão também os atendimentos ortopédicos. 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 11/2017, assinado
por quatro Vereadores, que solicitaram dispensa de interstícios regulamentares para tramitação do
Projeto de Lei 49/2017, que foi aprovado por unanimidade. Turno único de discussão do Projeto de
Lei nº 54/2017, que “Altera a Lei nº 2.571, de 19 de novembro de 2015, que Dispõe Sobre a
Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do
Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha 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 41/2017, de autoria do Vereador Leandro César Valbusa
Bragato, que “Dispõe Sobre a Comemoração do Dia do(a) Agente Comunitário de Saúde e do(a)
Agente de Combate às Endemias a ser comemorado no Município de São Gabriel da Palha 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 42/2017, de autoria do Vereador Leandro Cézar
Valbusa Bragato, que “Dispõe Sobre a Comemoração do Dia do(a) Catador(a) de Materiais
Recicláveis, a ser Comemorado no dia 1º de Março de cada ano 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 24 de outubro 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, dez de outubro
de dois mil e dezessete.
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