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 Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 

realizada no dia onze de abril de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago dos 

Santos. Aos onze dias de abril 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: Antônio Lopes, Braz Monferdini, 

Delizete Baptista Pinheiro, Dellamar Antônio Almeida, 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. 

Seguindo, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 14 de 

março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade. Continuando, 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 9/2017, de autoria do Vereador José Augusto Neto, que “Dispõe Sobre 

a Obrigatoriedade do Uso de Uniforme para os Taxistas, Bem Como, a Redistribuição em Locais de 

Grande Circulação e Identificação Visível de Seus Veículos”; Moção nº 2/2017, de autoria do Vereador 

Tiago dos Santos, apoiado pelos demais colegas, que “Apresenta Aplausos ao Banco do Brasil por Sua 

Trajetória no Estado do Espírito Santo, em Especial em São Gabriel da Palha”; Moção nº 3/2017, de 

autoria dos Senhores Vereadores, que “Apresenta Aplausos ao Senhor Sandoval da Luz, pelos 33 

anos de Fundação da Banda Municipal “Tenente Jair da Luz”; Indicação de nº 135/2017, de autoria da 

Vereadora Delizete Baptista Pinheiro, que através da qual, solicita providências ao Poder Executivo 

Municipal; Indicação de nº 136/2017, de autoria do Vereador Braz Monferdini, que através da qual, 

solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 137 e 138/2017, de autoria do 

Vereador Tiago Rocha, que através da quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; 

Indicações de nº 139 e 140/2017, de autoria do Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que 

através da quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 141 a 149 e 

160/2017, de autoria do Vereador José Roque de Oliveira, que através das quais, solicita providências 

ao Poder Executivo Municipal; Indicações de nº 150 a 159/2017, de autoria do Vereador José Augusto 

Neto, que através das quais, solicita providências ao Poder Executivo Municipal; e Indicações de nº 

161 a 168/2017, de autoria do Vereador Euclésio Aguilar de Lima Ofício nº 11/2017, do Pregoeiro 

oficial da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 12 de abril de 

2017, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 8/2017, cujo objeto é a contratação de 

empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis, destinados ao abastecimento direto da frota 

de veículos e máquinas pertencentes e a serviço da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, além 

dos carros cedidos ou à disposição do Município; Ofício nº 13/2017, do Pregoeiro oficial da Comissão 

de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 25 de abril de 2017, às 13h (treze 
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horas), ocorrerá a Chamada Pública de nº1/2017-REEDIÇÃO, cujo objeto é 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 

Alimentação Escolar de acordo com a Lei nº 11.947/2009; Proposições de Honraria apresentadas 

pelos Senhores Vereadores; Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de 

recursos para esse Município, para o Programa DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 

(PARCELAS), Parcela 3 de 12/2017, no valor de R$ 13.712,20 (treze mil, setecentos e doze reais e 

vinte centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para 

esse Município, para o Programa AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, parcela 2 de 12/12, 

no valor de R$ 55.570,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais); Relatório do Fundo 

Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa 

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO, Parcela 2 de 12/2017, no 

valor de R$ 2.889,90 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos); Relatório do 

Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o 

Programa FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 

POR CENTO, Parcela 2 de 12/2017, no valor de R$ 152,10 (cento e cinquenta e dois reais e dez 

centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse 

Município, para o Programa PAB FIXO, Parcela 3 de 12/2017, no valor de R$ 70.752,50 (setenta mil, 

setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, 

que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa PROGRAMA DE 

MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ (RAB-PMAQ-SM), Parcela 2 de 12/2017, no valor 

de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica 

liberação de recursos para esse Município, para o Programa SAÚDE BUCAL-SB, Parcela 2 de 

12/2017, no valor de R$ 4.460,00 (quatro mil e quatrocentos e sessenta reais); Relatório do Fundo 

Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa 

SAÚDE DA FAMÍLIA-SF, Parcela 2 de 12/2017, no valor de R$ 17.740,00 (dezessete mil, setecentos e 

quarenta reais); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para 

esse Município, para o Programa DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-CONBSTRUÇÃO, Parcela 12 de 

2016, no valor de R$ 81.600,00 (oitenta e um mil, seiscentos reais); Relatório do Fundo Nacional de 

Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa FAEC-SAI - 

MAMOGRAFIA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008, Parcela 9/2016, no valor de R$ 225,00 

(duzentos e vinte e cinco reais); e Parcela 10/2016, no valor de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); 

Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, 

para o Programa TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
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HOSPITALAR, Parcela de 3 de 12/2017, no valor de R$ 163.384,02 (cento e sessenta e três mil, 

trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que 

comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa TETO MUNICIPAL REDE DE 

URGÊNCIA (RAU-HOSP), Parcela 3 de 12/2017, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); Relatório 

do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o 

Programa TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP), Parcela 3 de 12/2017, no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais); Relatório do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de 

recursos para esse Município, para o Programa INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS, Parcela 12 de 12/2016, no valor de R$ 10.324,41 (dez 

mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos); Parcela 2 de 12/2017, no valor de R$ 

37.963,74 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos);  Relatório 

do Fundo Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o 

Programa DE PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS), Parcela 2 de 12/2017, no valor de R$ 

7.416,97 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos); Relatório do Fundo 

Nacional de Saúde, que comunica liberação de recursos para esse Município, para o Programa PISO 

FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA), Parcela 1 de 12/2017, no valor de 

R$ 365,09 (trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos). A seguir, não havendo mais matérias 

no presente Expediente, o Senhor Presidente, anunciou a Hora da Tribuna Livre e, concedeu a palavra 

ao Senhor Cap. PM Baltazar Rubim Garcia, comandante da 3ª Cia/2ºBPM, que falou sobre ter 

assumido o comando da citada Companhia e detalhe projetos. Seguindo, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra ao Senhor Tarcísio Pinto, gerente da Agência do Banco do Brasil-São Gabriel da 

Palha, que falou sobre os 43 anos da referida agência. Nesse momento, não havendo mais munícipes 

inscritos 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, Senhores Vereadores e demais presentes. Seguindo, falou sobre o início do mandato na 

Casa, onde o Senhor Presidente conteve despesas, sem contar outros gastos, como pães, telefone, 

por exemplo, em todas as áreas. Continuando, disse que no entender dele, o Senhor Presidente está 

se contradizendo, pois o convidou para ir a Brasília, e o momento é de arrumar a casa, pois o momento 

político em Brasília não é de colher frutos. Dando continuidade, disse acreditar, que o Senhor 

Presidente, vai buscar recursos concretos, com repasse imediato, e na oportunidade, lembrou que está 

faltando remédios da Unidade de Saúde, exames não têm sido feitos e propôs: porque não repassar os 

recursos a serem gastos com passagens para a compra de remédios para nossos munícipes? A seguir, 

disse que dois ou três Vereadores podem levar os ofícios, assim se faria economia. Prosseguindo, 

disse que essa atitude é “jogar dinheiro público fora” e, não aceitou o convite para essa viagem. Na 
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oportunidade, reiterou que esse gastos é desnecessário e finalizando, agradeceu a atenção de todos. 

Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador José Roque de Oliveira, que ao 

iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, 

agradeceu a Deus a oportunidade de estar na presente Sessão, e o que pensa ser mais interessante 

em um mandato é que todas as opiniões são respeitadas. Seguindo, disse que aproveitando o 

momento religioso, teceu comentários elogiosos à encenação da paixão e morte de Cristo, realizada 

pelos alunos da APAE do Município. Na oportunidade, disse que se está comemorando os cem dias da 

atual Administração e, pôde perceber, a disposição da atual Prefeita Municipal, que em breve 

solucionará o problema da água em nosso Município e, agradeceu também pelo reajuste salarial que 

será aplicado aos vencimentos dos servidores. Seguindo, parabenizou a Secretária de Ação Social, 

Senhora Polyana Barcelos Bragato, pelo seu trabalho com os moradores de rua. Dando seguimento 

disse que apesar do curto prazo na Casa, gostaria de deixar algumas contribuições, na forma de 

indicações, dentre elas: a utilização do prédio do Seminário Comboniano como sede administrativa, 

pois lá funcionaria todas as Secretarias Municipais e haveria economia financeira; entrega de remédios 

nos PSF’s, evitando deslocamentos para a farmácia central; construção de um canil municipal, pois é 

grande o número de cães de rua. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Dellamar Antônio Almeida, que ao iniciar, cumprimentou 

o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores e demais presentes. Nesse momento, 

agradeceu à Senhora Prefeita Municipal, que através da Secretaria competente enviou as máquinas 

para o interior do Município, na região de São Roque da Terra Roxa e Córrego General Rondon, para 

cascalhamento, que em muito colabora com os produtores rurais. Finalizando, agradeceu a atenção de 

todos. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Euclésio 

Aguilar de Lima, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-

Vereadores presentes, Servidores da Casa, autoridades e demais presentes. Dando seguimento, 

externou sua admiração pela pessoa do Senhor Presidente e, pela forma como está conduzindo a 

Casa. Seguindo, parabenizou o Cap.PM Baltazar, por ter assumido o Comando da 3ª Cia/2º BPM e, à 

Polícia Militar que completou cento e oitenta e dois anos de existência e, colocou-se à disposição para 

os projetos que serão implantados pelo comandante. Nesse momento, agradeceu a Deus pela 

oportunidade, pois muitos gostariam de ter essa oportunidade. Dando continuidade, disse que apesar 

do curto tempo como Vereador, apresentou algumas indicações, dentre elas: reforma do ginásio de 

esportes “Anastácio Cassaro”; pintar de branco os meios-fios da cidade; reforma da quadra “Bráulio 

Fischer” no CIBEVI, construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Aimorés; reforma da Praça da 

Bíblia; Melhoria da iluminação pública; municipalização do trânsito; limpeza dos bueiros da cidade. 

Prosseguindo, reiterou seu apoio à Senhora Prefeita Municipal e agradeceu a atenção de todos.  Nesse 
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momento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador José Augusto Neto, que ao iniciar, 

cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores presentes, Servidores da 

Casa e demais presentes. Seguindo, enalteceu o Grupo “Anjos de Patas”, que tem feito um trabalho 

com recursos próprios para cuidarem de cães e gatos abandonados em nosso Município, pois é moda 

adotar um cão, e que em pouco tempo, esses mesmos são jogados na rua, número que só cresce e, 

espera que as pessoas se conscientizem a respeito. Nesse momento, parabenizou o Banco do Brasil, 

pois esse está fazendo a diferença em nosso Município. Dando seguimento, desejou sucesso ao Cap. 

PM Baltazar Rubim Garcia e, que faça um bom trabalho em São Gabriel da Palha. Continuando, 

solicitou à Senhora Prefeita Municipal que olhe com carinho suas indicações, pois tem a certeza do 

baixo custo das mesmas e que farão a diferença em São Gabriel da Palha e que ajudarão muito, 

nossos munícipes. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando continuidade, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador João Teixeira Soares, que ao iniciar, cumprimentou o 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores presentes, Servidores das Casa e demais 

presentes. Seguindo, parabenizou o Banco do Brasil, pelo trabalho em nosso Município e, que luta pelo 

crédito fundiário, para ajudar os pequenos produtores, que necessitam de crédito fundiário, para 

aquisição de terras. Continuando, parabenizou o Cap. PM Baltazar por sua assunção ao cargo e, 

solicitou que a segurança no interior seja aumentada, pois em semanas, começará a colheita do café. 

Dando seguimento, disse que na presente data, esteve no Distrito de Vila Fartura e, foi cobrado por um 

morador que seja tomada providências com relação à agua consumida naquele Distrito, pois a mesma 

não está de boa qualidade e lembrou que sem os cuidados necessários a água poderá trazer doenças. 

Continuando, agradeceu a Assistência Social, que ajudou algumas pessoas que vieram para a colheita 

e a proposta não foi concretizada e elas estavam passando fome, inclusive crianças, mas tudo foi 

resolvido e voltaram para suas cidades no norte de Minas Gerais. Dando seguimento, disse que se o 

Vereador não for buscar recursos fora, não se consegue nada, e conseguindo benefícios, os valores 

gastos se justificarão. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Seguindo, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador José Luiz Vial, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, ex-Vereadores presentes, Servidores das Casa e demais presentes. 

Continuando, parabenizou o Cap. PM Baltazar Rubim Garcia pelo trabalho que já está executando. 

Seguindo, externou sua alegria, pois os alunos da Escola “São Gabriel da Palha”, na presente data, 

começaram a estudar na nova escola e, novamente, parabenizou-os pela manifestação que fizeram, 

solicitando a conclusão daquela escola. Nesse momento, disse que com relação a CESAN, o processo 

está em andamento, com muitas laudas e, que no momento oportuno, será melhor debatido. A seguir, 

disse diretamente para o Senhor Vice-Prefeito municipal, presente ao Plenário e aos demais colegas 

Vereadores, que tenham total atenção à nova paralisação da obra da galeria no Bairro Santa Helena, 
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obra importantíssima, que é estadual, então será preciso de união, para evitar o pior, ou seja, a 

paralisação. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 

palavra ao Vereador Tiago Rocha, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, ex-Vereadores presentes, Gerente do Banco do Brasil, Comandante da 3ªCia/2ºBPM, 

Servidores da Casa e demais presentes. Dando continuidade, disse que novamente voltava a Tribuna, 

para falar de uma empresa, que está extorquindo a população gabrielense, a CESAN. Continuando, 

disse que protocolará no Ministério Público, solicitação da retirada da taxa de esgoto, naquelas 

residências que não acontece a mesma. A seguir, reiterou que a lei aprovada pela Casa, de autoria do 

ex-Vereador Renato Alves Ferreira, não está sendo cumprida e não é justo, cobrar a taxa de esgoto, se 

esse não é recolhido, sendo que o esgoto vai parar no Rio São José e, arguiu: É isso que queremos 

para nossos filhos? Nesse momento, disse que partir de 13 do corrente mês, estará na Farmácia do 

Coco e Farmácia Vilela/Gasparini, com um abaixo assinado para aqueles munícipes que não estão 

satisfeitos com a taxa de esgoto cobrada e solicitou ao povo que abrace essa causa, pois a 

concessionária não tem obedecido a lei. Seguindo, reiterou que tudo será levado ao Ministério Público 

e caberá ao Promotor de Justiça, julgar os fatos e tomar as devidas decisões. Finalizando, agradeceu a 

atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Leandro 

Cézar Valbusa Bragato, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-

Vereadores presentes, Gerente do Banco do Brasil, Comandante da 3ª Cia/2º BPM, Servidores das 

Casa e demais presentes. Dando continuidade, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal e seu Vice-

Prefeito, pelos cem dias de Administração, pois trabalho não falta e está sendo encarado de frente e às 

dificuldades sendo vencidas. Nesse momento, parabenizou o Cap.PM Baltazar e a parceria com a 

Polícia Militar, deve acontecer. Continuando, aproveitando a presença em Plenário, parabenizou o 

Presidente da ASCAT e o Senhor Patrício Bandeira, da Banda Municipal, pelos trabalhos que realizou. 

Na oportunidade, pelo trabalhos que realizam.  Na oportunidade, parabenizou a Banda Municipal por 

tudo que a mesma representa. Dando prosseguimento, disse que a Senhora Prefeita Municipal e a 

Deputada Raquel Lessa estão se desdobrando para que a obra da galeria no Bairro Santa Helena 

continue, mas infelizmente o Município está sem uma determinada certidão, que o impede de receber 

recursos, seja federal, seja estadual, devido a repasses não efetuados para o Instituto de Previdência 

local. Nesse momento, disse que está feliz, pois as estradas do interior estão sendo patroladas. 

Prosseguindo, destacou a Família Venturim, que estão produzindo um café especial, o que ajuda a 

divulgação de São Gabriel da Palha. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando continuidade, 

o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Wagner Lucas dos Santos, que ao iniciar, 

cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-vereadores presentes, Gerente do 

Banco do Brasil, Comandante da 3ª Cia/2ºBPM, Servidores das Casa e demais presentes. Seguindo, 
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disse que o colega Vereador Levi Alves Pinheiro, que falou sobre a administração do atual Presidente 

da Casa, no mandato passado, foi três vezes a Brasília no mandato anterior e arguiu: qual os recursos 

conseguidos pelo Vereador Levi Alves Pinheiro? Dando continuidade, disse que concorda com os 

colegas irem, e, confia que os colegas trarão recursos. Nesse momento, disse que o colega Vereador 

Levi, falou sobre a falta de medicamentos e, lembrou que no dia 2 de janeiro do presente ano, 

estiveram juntos na Unidade de Saúde, e arguiu ao colega: Quem deixou a Unidade de Saúde daquela 

forma? Continuando, disse que não está criticando o ex-prefeito, muito menos ex-secretários, mas a 

verdade não pode ser escondida. Seguindo, disse que a atual Administração recebeu o Município com 

mais de dezessete milhões de dívidas e arguiu: Quem estava sentado naquela cadeira? A seguir, 

parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pelos cem dias de Administração e, sobre a falta de exames, 

tudo ficou para o final do mandato anterior, então a nova Administração recebeu a Unidade de Saúde 

sem medicamentos, quando na verdade deve-se procurar saber quem deixou faltar. Dando 

continuidade, citou o exemplo do posto de saúde do Córrego Bley, que não tinha dentista e agora tem; 

a empresa que cuidava da iluminação pública voltou a ser ativa e, as lâmpadas queimadas estão sendo 

trocadas. Seguindo, solicitou os colegas que venham à Tribuna para trazer boas ideias e, lembrou que 

todos os Vereadores são iguais. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o 

Senhor Presidente, transferiu a Presidência dos trabalhos ao Senhor Primeiro Secretário, para que 

pudesse fazer uso da palavra. Seguindo, o Senhor Primeiro Secretário no exercício da Presidência, 

concedeu a palavra ao Vereador Tiago dos Santos, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor 

Presidente em Exercício, Senhores Vereadores, ex-vereadores, Comandante da 3ª Cia/2º BPM, 

Gerente do Banco do Brasil, Servidores da Casa e demais presentes. Continuando, falou sobre os cem 

primeiros dias atual Administração, que tem lutado incansavelmente para um São Gabriel da Palha 

melhor, dar condições melhores para nossa gente. Seguindo, disse que com o trabalho da nova 

Administração, veremos dias melhores nesse Município, pois assumir um município é fácil, com todas 

as certidões, mas com dezessete milhões de dívidas e sucateado não é fácil, é para quem tem 

responsabilidade e, com uma mulher à frente da Administração, novamente se fará história. Nesse 

momento, falando diretamente para o colega Vereador Levi Alves Pinheiro, disse-lhe que ainda não 

tempo para fazer um levantamento de quais recursos financeiros o colega conseguiu trazer para São 

Gabriel da Palha, recursos federais das viagens feita pelo colega à Brasília. A seguir, disse que tem 

certeza que a ida a Brasília renderá frutos e, não tem preocupação alguma em ir, pois está fazendo seu 

trabalho, trabalho pelo povo, pois irá todos os Deputados e Senadores e, no Ministério da Saúde, onde 

serão recebidos pelo Ministro da Saúde, onde a saúde de São Gabriel da Palha, será debatida. 

Seguindo, disse que foi a Brasília sim e, conseguiu quatrocentos e oitenta e sete mil reais para a 

quadra poliesportiva do Córrego Invejado, juntamente com o ex-Vereador Sebastião Jácomo Celleri, o 
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“Pepino da Rifa”, cifra que está depositada na Caixa Econômica Federal de São Gabriel da Palha e, 

ainda não começou, porque falta certidões, por causa da Administração anterior; novamente mil reais 

para a saúde bucal; quinhentos mil reais para dois caminhões basculante para coleta do lixo em nossa 

cidade; duzentos e um mil reais para a APAE de nosso Município, recurso que foi perdido por falta de 

projeto da Administração anterior; quinhentos mil reais já empenhados para construção de dois centros 

cirúrgicos no Hospital “Dr. Fernando Serra”, quinhentos e cinquenta mil para uma quadro poliesportiva 

no Bairro Santa Helena e mais trezentos mil reais em favor da saúde de nosso Município. Dando 

prosseguimento, reiterou que foi a Brasília mas obtiveram mais de dois milhões de reais e todos os 

Vereadores que irão a Brasília tem certeza que não voltarão de “mãos abanando”. Finalizando, 

agradeceu a atenção de todos. Reassumindo os trabalhos, o Senhor Presidente, de acordo com o 

Regimento Interno, suspendeu a Sessão por quinze minutos. Nesse momento, reiniciando os trabalhos, 

o Senhor Presidente anunciou a Ordem do Dia, que constou do seguinte: Segunda discussão e 

votação do Projeto de Lei Complementar nº 2/2017, 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 após ser discutido e 

votado, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 7/2017, 

de autoria da Mesa Diretora do Poder Legislativo, que “Altera a Lei Municipal nº 1.997/2009, de 2 de 

dezembro de 2009, que Dispõe Sobre o Plano de Carreira, o Sistema de Vencimentos dos Servidores 

Públicos da Câmara 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 8/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Dispõe Sobre o Programa Municipal de 

Organizações Sociais e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por 

unanimidade. Nesse momento, não havendo mais matéria para ser discutida, nem votada na presente 

Sessão, o Senhor Presidente convidou os Senhores Vereadores para a Sessão Ordinária, que se 

realizará no dia 25 de abril 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, onze de abril de dois mil e dezessete.  

 


