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

realizada no dia nove do mês de maio de dois mil e dezessete, sob a Presidência do Vereador Tiago 

dos Santos. 

Aos nove dias de maio 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. Seguindo, o Senhor Presidente colocou em votação a Ata da 

Sessão Ordinária realizada no dia 25 de abril 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 11/2017, de autoria do 

Vereador Getúlio de Andrade Loureiro, que “Dispõe Sobre o Aleitamento Materno e Dá Outras 

providências”; Projeto de Lei nº 12/2017, de autoria do Vereador Getúlio de Andrade Loureiro, que 

“Autoriza Redução de Imposto Territorial Urbano-IPTU aos Proprietários de Imóveis Residenciais e não 

Residenciais que Adotem Medidas que Estimule a Proteção, Preservação e Recuperação do Meio 

Ambiente Denominado IPTU Verde”; Projeto de Lei nº 13/2017, de autoria do Vereador Tiago dos 

Santos, que “Dispõe Sobre a Exploração da Atividade Recreativa por Meio de Veículos Caracterizados 

e Conhecidos Por “Trezinho/Carreta da Alegria” no Município de São Gabriel Palha”; Ofício nº 

109/2017, do Poder Executivo Municipal, que encaminha Prestações de Contas do Exercício de 2016; 

Ofício nº 35/2017, da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da 

Palha - CASP/SGP, que encaminha Balancetes alusivos ao mês de março do ano em curso; 

Indicações nº 169 e 171/2017 de autoria do Vereador Dellamar Antônio de Almeida, através das quais, 

solicita providencias ao Executivo Municipal; Indicação nº 170/2017 de autoria da Vereadora Delizete 

Baptista Pinheiro, através da qual, solicita providencias ao Executivo Municipal; Indicação nº 

172/2017, de autoria do Vereador Leandro Cesar Valbusa Bragato, através da qual, solicita 

providencias ao Executivo Municipal; A seguir, não havendo mais matérias para serem lidas na 

presente Sessão, o Senhor Presidente anunciou a Hora da Tribuna Livre  e concede a Palavra ao 

Senhor Leandro Marques Custódio, que falou a respeito da ASSOPAIS (Associação de Pais e Amigos 

do Esporte do Município de São Gabriel da Palha). A seguir, O Senhor Presidente, concedeu a palavra 

ao Senhor Tiago Silva, que falou a respeito da viagem dos Senhores Vereadores a Brasília. 

Prosseguindo, não havendo mais nenhum Munícipe inscrito para falar na Tribuna Livre, o Senhor 

Presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e concedeu a palavra ao Vereador Leandro 
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Valbusa Bragato, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Ex-

vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Seguindo, parabenizou a presença do povo no 

Plenário da Câmara Municipal. Prosseguindo, parabenizou a Secretaria de Educação, através da 

Secretária Rosa Maria Caser Venturim, pela promoção da Primeira Mostra Literária, realizada na 

Escola “João Gabriel”, no Bairro Santa Terezinha que tem como objetivo incentivar as crianças ao 

hábito da leitura, momento em que parabenizou todo corpo docente da citada Escola. Continuando, 

parabenizou a ASSOPAIS (Associação de Pais e Amigos do Esporte do Município de São Gabriel da 

Palha), na pessoa do Senhor Leandro Marques Custódio, pelo brilhante trabalho, que vem realizando 

com crianças, descobrindo talentos para o futebol, e, destacou a importância da prática de esporte na 

vida dos jovens. Momento em que parabenizou também a academia “Garras de Tigre” pelas Medalhas 

conquistadas em Torneios de Taekwondo . A seguir, parabenizou à Senhora Prefeita Municipal, Lucélia 

Pim Ferreira da Fonseca, bem como, o Vice-Prefeito Leonardo Luiz Valbusa Bragato, pelo evento 

“Domingo Cultural” Família na Praça, em comemoração ao aniversário de Emancipação Política 

Administrativo do Município de São Gabriel da Palha.  Dando continuidade, falou da necessidade de 

desenvolver um projeto, que venha beneficiar os Universitários de nossa cidade, visando reduzir os 

gastos com transporte até as cidades vizinhas para fazerem cursos superiores. Finalizou agradecendo 

a atenção de todos os presentes. Na sequência, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador 

Levi Alves Pinheiro, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-

Vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Continuando, parabenizou a ASSOPAIS 

(Associação de Pais e Amigos do Esporte do Município de São Gabriel da Palha), pessoa do Senhor 

Leandro Marques Custódio, pelo brilhante trabalho que vem realizando frente à citada entidade. Frisou 

a importância de crianças, jovens e adultos praticarem alguma modalidade de esporte, evitando o uso 

de entorpecentes. Na oportunidade solicitou ao Poder Executivo Municipal, que dê apoio à referida 

Associação. Seguindo, falou de sua postura no exercício de Vereador, quando afirmou que no seu 

mandato estará representando o povo gabrielense. Continuando, parabenizou ao Senhor Tiago Silva, 

pela sua postura, no uso da Tribuna Livre. Frisou que o povo também deve fiscalizar os Atos dos 

Poderes Executivo e Legislativo. Finalizou agradecendo a atenção de todos os presentes. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Antônio Lopes, que ao iniciar, 

cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e 

demais presentes. Dando seguimento, disse que foi a Brasília junto com o Senhor Presidente e outros 

Vereadores desta Câmara Municipal. Salientou que na referida viagem, esteve representando, todos os 

Vereadores desta Casa de Leis. Disse ainda que a viagem foi muito produtiva, quando anunciou que 

foram conseguidos diversos benefícios para Município de São Gabriel da Palha. Finalizou, 

agradecendo a atenção de todos os presentes. Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
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Vereador João Teixeira, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-

vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Seguindo, parabenizou ASSOPAIS (Associação 

de e Amigos do Esporte do Município de São Gabriel da Palha) pelo brilhante que vem realizando com 

as crianças em nosso Município, revelando talentos para o futebol de nosso Município, Estado e País. 

Prosseguindo, teceu comentários a respeito da viagem a Brasília, quando afirmou ter sido um dos 

Vereadores que viajou com o Presidente e outros Vereadores. Frisou que a viagem foi bem produtiva, e 

que o objetivo foi participar XV Marcha dos Vereadores a Brasília, promovida pela UVB (União dos 

Vereadores do Brasil), que tem como objetivo capacitar Vereadores para melhor exercer seus 

mandatos. Frisou que nos intervalos do referido evento, dirigiam-se aos Gabinetes dos Deputados 

Federais, na Câmara dos Deputados em busca de benefícios para o povo de São Gabriel da Palha. 

Disse ainda que nas citadas visitas conseguiram emendas parlamentares importantes para o Município. 

Finalizou agradecendo a atenção de todos os presentes. Na sequência, o Senhor Presidente concedeu 

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

Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Continuando, teceu comentários a 

respeito do atendimento à saúde nos Hospitais de nossa cidade, quando frisou que devido à 

negligência administrativa, o Município deixou de receber verbas do Governo Federal para atendimento 

nos hospitais. Salientou que como enfermeiro, conhece a necessidade de melhorias no atendimento à 

saúde em nosso Município. Seguindo, o Orador parabenizou a ASSOPAIS (Associação de Pais e 

Amigos do Esporte do Município de São Gabriel da Palha), pelo bonito trabalho, que vem fazendo com 

crianças e adolescente de nossa cidade, disse ainda que este trabalho desenvolvido pela referida 

Associação é digno de aplausos. Momento em que manifestou seu apoio à citada entidade. 

Continuado, agradeceu ao Orador da Tribuna Livre, o Senhor Tiago da Silva, pelo seu pronunciamento. 

Na sequência, falou dos transtornos que moradores do Bairro Cachoeira da Onça têm passado com 

problemas de rede esgoto público. Frisou que através de Indicação Parlamentar, solicitou providências 

ao Executivo Municipal, para fazer a limpeza das manilhas de rede de esgoto do referido Bairro, e até 

então, não foi atendido. Salientou a necessidade da Administração Pública, trabalhar em prol do povo. 

Neste momento, o Vereador Leandro Cesar Valbusa Bragato solicitou um parte, e este lhe foi 

concedido, quando afirmou o aparteante que a solicitação do Orador, foi atendida e que o Bairro Santa 

Terezinha também encontra-se com problemas na rede de esgoto. Disse ainda, que devido à falta de 

recursos financeiros, o Município não tem como contratar empresa para prestar serviços desta 

natureza. Retomando a palavra, finalizou, agradecendo a atenção de todos os presentes. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Braz Monferdini, que ao iniciar, 

cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e 

demais presentes. Seguindo, agradeceu publicamente a ASSOPAIS (Associação de Pais e Amigos do 
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Esporte do Município de São Gabriel da Palha), momento em que parabenizou o Senhor Leandro 

Marques Custódio e demais membros da Diretoria da citada Associação, pela iniciativa de criar uma 

entidade desta natureza. Frisou que a referida entidade é de grande importância para nosso Município, 

que além de dar oportunidade às crianças, revelam grandes talentos para o futebol. Disse ainda, 

acreditar na seriedade da citada Associação, pelo fato de conhecer todos os membros da Diretoria da 

mesma. Prosseguindo, disse que não tem conhecimento do assunto tratado na reunião com o 

Ministério Público Estadual, Prefeita Municipal e representantes dos Hospitais de nossa cidade. 

Salientou que é que se faz necessário que o povo também procure o Ministério Publico e solicite 

informações a cerca do funcionamento dos hospitais do Município. Continuando, disse que chegaram 

os medicamentos na Unidade de Saúde de nossa cidade, momento em que agradeceu publicamente a 

Senhora Prefeita Municipal, Lucélia Pim Ferreira da Fonseca, pelo empenho na aquisição dos 

medicamentos. Na sequência, parabenizou a Secretária Municipal de Educação e Cultura, a Senhora 

Rosa Maria Caser Venturim, pelo brilhante trabalho que vem realizando frente à referida Secretaria, 

quando disse que em visitas à algumas Escolas do Município, pode perceber melhorias no atendimento 

ao alunos. Dando continuidade, disse que desde tempos pretéritos, tem lutado contra a taxa de 

recolhimento de Esgoto cobrado pela CESAN (Companhia Espirtosantense de Saneamento), e afirmou 

que foram marcadas diversas reuniões e não chegaram a um acordo. Disse ainda, não concordar com 

a referida taxa e que continuará na luta para que possa reduzir a taxa cobrada pela citada empresa. 

Finalizou, agradecendo a atenção de todos os presentes. Continuando, o Senhor Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Dando prosseguimento, 

parabenizou à ASSOPAIS (Associação de Pais e Amigos do Esporte do Município de São Gabriel da 

Palha), pelos relevantes serviços prestados ao Município, momento em que demonstrou total apoio a 

citada Associação, destacando a importância de entidades desta natureza, que visam o bem estar das 

crianças, inserindo-as na prática do esporte e revelando bons jogadores para nosso futebol, sem 

onerar os cofres públicos. Continuando, teceu comentários a respeito da viagem do Presidente 

Vereador Tiago dos Santos e demais Vereadores desta Câmara Municipal a Brasília, quando afirmou 

que este é o momento oportuno, para buscar benefícios para o Município, devido a aproximação das 

eleições 2018, e, solicitou ao povo que vote em candidatos que de alguma maneira fizeram algo em 

prol do Município de São Gabriel da Palha, momento em que parabenizou o Senhor Presidente desta 

Câmara Municipal e demais Vereadores que foram a Brasília buscar recursos para nosso Município. 

Afirmou que o orçamento para o Exercício de 2018 é elaborado em 2017, e se faz necessário que as 

emendas parlamentares, apresentadas pelos Senhores Deputados Federais sejam inseridas na Lei 

Orçamentária Anual da União. Acrescentou que o montante gasto na referida viagem já foi 
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compensada com recursos que vieram e que virão no futuro para o Município. Salientou que foram 

muitas as críticas com relação à citada viagem. Frisou que se faz necessário trabalhar mais em prol do 

povo e deixar de criticar. Disse ainda que se faz necessário observar o político que busca recursos 

para o Município, que elabora Projetos de Leis para o bem estar do povo. Seguindo, disse que estão 

querendo responsabilizar a Prefeita Municipal de não mandar disponibilizar verbas para o Hospital 

Santa Rita, afirmou que estão faltando com a verdade, pois o referido hospital, não recebe verbas 

devido determinação da justiça. Acrescentou que se faz necessário unir forças, deixar as “picuinhas” 

políticas de lado e lutar em prol de melhores dias para o povo. Finalizou, agradecendo a atenção de 

todos os presentes. Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adelino 

Pinaffo Junior, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ex-

vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Dando prosseguimento, teceu comentários a 

respeito da viagem dos Vereadores desta Câmara Municipal à Brasília, justificando que suas criticas 

são com relação ao número de Vereadores que viajaram. Salientou, que está torcendo para que os 

Vereadores em viagem tragam recursos para o Município. Continuando, teceu comentários sobre os 

hospitais de nossa cidade, referindo-se ao Hospital Santa Rita mencionado no pronunciamento do 

Vereador Getúlio Andrade Loureiro, quando afirmou que o referido Hospital encontra-se com processo 

a ser julgado na justiça, por este motivo, não recebe verbas do poder público. Frisou que o Hospital “Dr. 

Fernando Serra”, também encontra-se com documentação irregular, mesmo assim recebeu recursos 

financeiro do Município no valor de R$ 800,000,00 (oitocentos mil reais). Seguindo, agradeceu a 

presença da ASSOPAIS (Associação de Pais e Amigos do Esporte do Município de São Gabriel da 

Palha) e parabenizou pelo trabalho realizado com alunos da citada Associação. Frisou que foi 

procurado por alguns pais de alunos a referida Associação, quando na ocasião reclamaram que não 

estão encontrando espaço para treinamento nos campos e quadras do Município. Disse ainda, que os 

mesmo procuraram o Diretor de Esporte e não conseguiram o espaço desejado para realização dos 

treinamentos. Finalizou, agradecendo a atenção de todos os presentes. 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 Presidente em exercício, 

Senhores Vereadores, ex-Vereadores, membros da Mesa e demais presentes. Dando prosseguimento, 

disse que pensamentos, sentimentos e atitudes devem ser revistos com sinceridade, honestidade e 

ficarmos atentos para abrir caminhos largos para os acontecimentos benéficos em prol do povo, 

destacou a necessidade de cada um cuidar de sua parte e agir com foco e determinação. Continuando, 

disse que foram muitas as criticas com relação a viagem de Vereadores desta Câmara Municipal a 

Brasília. Frisou que não foi a Capital do Brasil fazer turismo, mas sim participar da XV Marcha dos 
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Vereadores à Brasília, evento este, promovido pela União Brasileira de Vereadores-UBV, onde havia 

mais de três mil Vereadores desse País, cujo objetivo é qualificar os Vereadores para melhor exercer 

seus mandatos. Disse ainda, que nos intervalos de almoço, procuravam os Gabinetes dos Deputados 

Federais, Senado e Ministérios em busca de recursos para São Gabriel da Palha. Acrescentou que os 

Vereadores desta Câmara Municipal foram recebidos pelos Ministros da Saúde e da Integração 

Nacional, bem como, pela Bancada Federal e Senado. Disse ainda, que muitos recursos serão 

destinados a São Gabriel da Palha. Seguindo, parabenizou a Prefeita Municipal, a Senhora Lucélia Pim 

Ferreira da Fonseca, bem como, o Vice-Prefeito, o Senhor Leonardo Luiz Valbusa Bragato, pelo 

trabalho desenvolvido frente ao Poder Executivo Municipal. Acrescentou que ao tomar posse, o 

Município foi encontrado, endividado e sem recursos financeiros, mesmo assim, estão buscando 

soluções para melhor atender ao povo. Frisou que o Município deixou de receber diversos recursos 

financeiros, devido à falta de gestão da administração anterior. Disse ainda, que dias melhores virão 

para nosso Município. Seguindo, convidou a todos para Sessão solene de Entrega de Título de 

Cidadão Gabrielense, a ser realizada no dia 11 de maio do ano em curso, em comemoração ao 54º 

Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de São Gabriel da Palha. Finalizou, 

agradecendo a atenção de todos os presentes. A seguir, não havendo mais Oradores Inscritos na  

presente Sessão, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por quinze minutos conforme 

determinação regimental. Reaberta a Sessão e havendo numero legal, o Senhor Presidente anunciou a 

Ordem do Dia, que constou do seguinte: Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 

14/2017, que “Altera o Anexo Único da Lei Municipal nº 2.637, de 28 de dezembro de 2016, que Dispõe 

sobre as Entidades que serão beneficiadas com subvenções e contribuições no Orçamento do 

Município de São Gabriel da Palha para o Exercício de 2017 e dá outras providências”, que após ter 

sido discutido foi aprovado por unanimidade; Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 

15/2017, que “Autoriza o Poder Executivo do Município a custear recursos pecuniários e demais 

obrigações assumidas junto ao programa “Mais Médicos do Brasil”, instituído pelo Governo Federal e 

dá outras providências, que após ter sido discutido foi aprovado por unanimidade”; Segunda 

Discussão e votação do Projeto de Lei nº 16/2017, que “Dispõe sobre extensão de carga horária 

para profissionais da Educação exercentes de Função Gratificada de Diretor de Unidade Escolar”, que 

após ter sido discutido foi aprovado por unanimidade; Segunda discussão e votação do Projeto de 

Lei nº 17/2017, que “Dispõe, no âmbito do Município de São Gabriel da Palha sobre as contratações 

por tempo determinado de que trata o art. 37, IX, da Constituição Federal”, que após ter sido discutido 

foi aprovado por unanimidade; e Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 18/2017, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”, que após ter sido discutido foi aprovado por 

unanimidade. A seguir, não havendo mais matérias a serem discutidas nem votadas, o Senhor 
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Presidente declarou encerrados os trabalhos. E para constar, eu Secretário, registrei a presente Ata, 

que depois de aprovada será assinada. São Gabriel da Palha, nove de maio de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

 


