Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito, sob a Presidência do Vereador Tiago
dos Santos. Aos vinte e sete 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 Ordinária realizada no dia 15 de janeiro de 2018, 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 11/2018, de Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que “Dispõe Sobre Denominação de
Próprio Municipal”; Projeto de Lei nº 12/2018, de Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que
“Dispõe Sobre Denominação de Próprio Municipal”; Indicação nº 304/2017, de autoria do Vereador
Getúlio Andrade Loureiro e Indicações nº 1 a 57/2018 de autoria dos Senhores Vereadores Leandro
Cézar Valbusa Bragato, Levi Alves Pinheiro, Dellamar Antônio Almeida, Getúlio Andrade Loureiro, João
Teixeira Soares, Antônio Lopes, Tiago dos Santos; e da Vereadora Delizete Baptista Pinheiro; Ofício
nº 3/2018 GP/CM, do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que encaminha aos
Senhores Vereadores, a Demonstração Contábil do Poder, alusiva ao mês de dezembro de 2017;
Ofício nº 141/2018 GP/CM, do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que
encaminha aos Senhores Vereadores, a Demonstração Contábil do Poder, alusiva ao mês de janeiro
de 2018; Ofício nº 12/2018, da Superintendente da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos
Municipais de São Gabriel da Palha, que encaminha balancetes de Receita e Despesa, bem como,
relação de despesas pagas do referida Caixa de Assistência, alusivos ao mês de dezembro de 2017;
Ofício nº 7/2018, da Jan PS Gestão em Saúde, que encaminha o relatório quantitativo e qualitativo do
segundo semestre de 2017, tendo como objetivo a execução das ações e serviços de saúde na
unidade de pronto atendimento de São Gabriel da Palha; Ofício nº 1/2018, do Presidente da Comissão
de Chamada Pública, que informa que no dia 9 de março do ano em curso, às 10h (dez horas),
procederá com a realização da Chamada Pública de nº 1/2018, cujo objeto é a aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao atendimento das Escolas da Rede Municipal e
Entidade Filantrópica, referentes a utilização de 30% dos recursos repassados pelo FNDE para
alimentação escolar de acordo com a Lei nº 11947/2009; Ofício nº 10/2018, do Pregoeiro Oficial da
Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 2 de março do ano em
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curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 007/2018, cujo objeto é a aquisição de
gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Programa Nacional de
Alimentação Escolar; Ofício nº 4/2018, do Presidente da Comissão de Chamada Pública, que informa
que no dia 9 de março do ano em curso, às 13h (treze horas), procederá com a realização do
Chamamento Público nº 1/2018, cujo objeto é a apresentação de propostas para produção de
habitação de interesse social dentro do PMCMV - Programa Minha Casa, Minha Vida - Faixa 01,
conforme condições informadas neste chamemento; Ofício nº 11/2018, do Pregoeiro Oficial da
Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que no dia 6 de março do ano em
curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 8/2018, cujo objeto é a aquisição de
materiais de expediente para as unidades de ensino da rede pública municipal; Ofício nº 13/2017, do
Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que
no dia 15 de março do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá a Tomada de Preços nº 5/2018,
cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de Reforma do Espaço Esportivo da EMEF
“Irmã Adelaide Bertocchi”, localizada na Rua Eli Cardoso, nº45, Bairro Santa Cecília, neste Município;
Ofício nº 14/2018, do Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal,
que informa que no dia 16 de março do ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá a abertura da
Tomada de Preços nº 6/2018, cujo objeto é a contratação de microempresa ou empresa de pequeno
porte especializada na execução da Reforma do Espaço Esportivo da EMEIF “Bem Viver”, neste
Município; CM373334/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da
Educação, que comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: BRASIL
CARINHOSO TD, Parcela 001, emitido em 21/12/2017, no valor de R$ 4.196,77 (quatro mil, cento e
noventa e seis reais e setenta e sete centavos); PDDE, Parcela 002, emitido em 22/12/2017, no valor
de R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais); e QUOTA, Parcela 011, emitido em 11/12/2017, no
valor de R$ 78.676,54 (setenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro
centavos); CM373335/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da
Educação, que comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE,
Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor de R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais);
CM373336/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que
comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE QUALIDADE, Parcela 002,
emitido em 28/12/2017, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil, duzentos reais); PDDE QUALIDADE,
Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil, oitocentos reais); e
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PDDE, Parcela 002, emitido em 26/12/2017, no valor de R$ 9.640,00 (nove mil, seiscentos e quarenta
reais); CM373337/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da
Educação, que comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE,
Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor de R$ 3.110,00 (três mil, cento e dez reais);
CM373338/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que
comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em
27/12/2017, no valor de R$ 4.910,00 (quatro mil, novecentos e dez reais); CM373339/2017, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação de
recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em 22/12/2017, no
valor de R$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais); CM373340/2017, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação de recursos
financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, no seguinte programa: PDDE QUALIDADE, Parcela 001, emitido em 27/12/2017, no valor
de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); PDDE QUALIDADE, Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor
de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); PDDE QUALIDADE, Parcela 002, emitido em
27/12/2017, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); e PDDE, Parcela 002, emitido em
22/12/2017, no valor de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta e quarenta reais); CM373341/2017,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que comunica
liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em 27/12/2017,
no valor de R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais); CM373342/2017, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação de recursos
financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em 22/12/2017, no valor de R$ 2.780,00
(dois mil, setecentos e oitenta reais); CM373343/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação de recursos financeiros, destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte
programa: PDDE, Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais);
CM373344/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que
comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em
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27/12/2017, no valor de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais); CM373345/2017, do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação
de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no
valor de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais); CM373346/2017, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação de recursos
financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor de R$ 3.130,00
(três mil, cento e trinta reais reais); CM373347/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação de recursos financeiros, destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte
programa: PDDE, Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor de R$ 1.830,00 (um mil, oitocentos e
trinta reais); CM373348/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da
Educação, que comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE,
Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais);
CM373349/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que
comunica liberação de recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em
27/12/2017, no valor de R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais); CM373350/2017, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação de
recursos financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no
valor de R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais); CM373351/2017, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação, que comunica liberação de recursos
financeiros, destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, no seguinte programa: PDDE, Parcela 001, emitido em 27/12/2017, no valor de R$ 1.740,00
(um mil, setecentos e quarenta reais); e PDDE, Parcela 002, emitido em 27/12/2017, no valor de R$
1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais). Nesse momento, não havendo mais matérias no
presente Expediente, o Senhor Presidente anunciou a Hora da Tribuna Livre e concedeu a palavra à
Senhora Érica de Avelar França, que falou sobre a saúde no Município e a reabertura do Hospital
“Santa Rita”. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Doutor Luiz Pereira do
Nascimento, que falou sobre a saúde no Município e a reabertura do Hospital “Santa Rita”. Dando
prosseguimento por não haver mais nenhum munícipe inscrito para a Hora da Tribuna Livre, o Senhor
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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, Grupo de
Acompanhamento ao Legislativo (GAL), Procurador Geral do Município, Doutor Luiz Pereira do
Nascimento, Doutor Getúlio Manoel Loureiro, ex-vereadores e demais presentes. Seguindo, externou
sua tristeza quando o assunto é saúde em São Gabriel da Palha e acrescentou, que se um munícipe
quebra um dedo, terá que ser removido para o Município de Colatina, uma ambulância deixará o
Município e se acontecer outra ocorrência, outra ambulância será deslocada para Colatina, e, assim
sucessivamente. Nesse momento, afirmou que não haverá ambulância que dê conta e enquanto isso,
com dois hospitais, não se consegue atender nossa população. Dando seguimento, disse que quem
não tem plano de saúde, está em situação complicada e espera que alguma providência seja tomada,
pois a população está desamparada. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Na sequência, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Tiago Rocha, que ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo,
Procurador Geral do Município, Doutor Luiz Pereira do Nascimento, Doutor Getúlio Manoel Loureiro,
ex-vereadores e demais presentes. Dando prosseguimento, falou sobre sua visita à Creche “Vóvó Zefa”
e que a Senhora Secretária Municipal de Educação, atendeu seu pedido, fazendo uma reunião com as
partes envolvidas, que contou também com os donos de fábricas de confecções e o Sindicomerciários.
Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega Vereador José Luiz Vial, que parabenizou o
Orador pela atitude, bem como, a Senhora Secretaria Municipal de Educação, pelo sucesso da reunião.
Retomando a palavra, o Orador disse que a situação das fábricas de confecções do Município que
deve ser atendida, pois as fábricas são importantíssimas para a economia local. Seguindo, disse que a
Escola “Hilda Ferreira da Fonseca Martins”, apresenta alguns problemas, como por exemplo, falta de
ventiladores e espera que o Governo do Estado, resolva o mais rápido possível. Continuando,
parabenizou o Doutor Luiz Pereira do Nascimento, por suas palavras na Hora da Tribuna Livre e, por
sua luta pela saúde local. Seguindo, disse que espera que a situação dos hospitais de São Gabriel da
Palha se resolva, pois a população está desassistida. Finalizando, a atenção dos presentes. A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador José Luiz Vial, que ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo,
Procurador Geral do Município, Doutor Luiz Pereira do Nascimento, Doutor Getúlio Manoel Loureiro,
ex-Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, disse que na Câmara Municipal não há discursos de
oposição nem de situação, na Casa, todos estão pelo bem de São Gabriel da Palha, e nem sempre
quando se diz não a uma pessoa, se deseja o mal dela, bem como, o sim às vezes, pode ser maléfico.
Seguindo, disse que busca ser justo, pois o que vier do Poder Executivo e for benéfico, apoiará. Nesse
momento, disse que tem fiscalizado às escolas e, na rede municipal salvo pequenos ajustes, que já
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estão estão em andamento, tudo está funcionando perfeitamente; já na rede estadual, está o que já era
previsto com a vinda do “Escola Viva”, na Escola “Hilda Ferreira da Fonseca Martins”, não há Diretora,
não há merenda, não há nada, afinal, pegaram nossa melhor escola e nada fizeram por ela, até agora.
Dando continuidade, falando sobre saúde, disse que espera que o impasse entre os hospitais seja
resolvido, para que a população seja assistida. Na oportunidade, parabenizou o Senhor Secretário
Municipal de Saúde pela condução dos trabalhos à frente da pasta, mas gostaria que o mesmo olhasse
com carinho o transporte de doentes, pois uma senhora idosa, sem enxergar, foi deixada em Colatina à
própria sorte e, mesmo entendendo que há poucos veículos para tantas demandas, não se pode deixar
um doente abandonado em outro Município. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse
momento, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que
ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Procurador Geral do
Município, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, Doutor Luiz Pereira do Nascimento, Doutor
Getúlio Manoel Loureiro, ex-vereadores e demais presentes. Na oportunidade, disse que tem mantido
diálogo com a Senhora Secretária Municipal de Educação, pois as demandas são muitas, como por
exemplo, o transporte de alunos. Seguindo, falando sobre a saúde, disse que em Vitória, numa reunião
em que estiveram presentes a Senhora Deputada Estadual Raquel Lessa e a Senhora Prefeita
Municipal, e, constatou a vontade das duas em solucionarem a situação. Dando continuidade, disse
que tem que haver responsabilidade para se gastar o dinheiro público, e que essa situação da saúde
tem que ser resolvida, pois a população não sabe o que fazer e quem dirigia os hospitais, a Prefeitura
Municipal, têm que ser responsabilizados. Continuando, colocou-se à disposição para colaborar e
finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando seguimento, o Senhor Presidente concedeu a
palavra Vereador Adelino Pinaffo Júnior, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente,
membros da Mesa, Vereadores, Procurador Geral do Município, Grupo de Acompanhamento ao
Legislativo, Doutor Luiz Pereira do Nascimento, Doutor Getúlio Manoel Loureiro, ex-vereadores e
demais presentes. Seguindo, reiterou que não é oposição a São Gabriel da Palha, à Senhora Prefeita
Municipal, e sim é favor da população de São Gabriel da Palha e, suas críticas, são para o que está
errado seja corrigido e, colocou-se à disposição para colaborar. Nesse momento, disse que o Pronto
Atendimento (PA) não está funcionando em sua plenitude, e tem certeza que a Senhora Prefeita
Municipal se empenhará em abrir o hospital, pois o que se gasta hoje com o PA, poderá ser gasto no
hospital, com maior solucionabilidade. Continuando, disse que há uma força oculta que não permite o
diálogo fluir, e, espera que tudo seja superado, porque o que falta é vontade de trabalhar. Dando
continuidade, disse que a chegada de uma ambulância ajudará, mas paciente dentro de ambulância
não dá, pois aqui no Município pode-se solucionar muitas coisas. Finalizando, agradeceu a atenção
dos presentes. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador João
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Teixeira Soares, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores,
Senhora Prefeita Municipal, Procurador Geral do Município, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo,
Doutor Luiz Pereira do Nascimento, Doutor Getúlio Manoel Loureiro, ex-vereadores e demais
presentes. Prosseguindo, parabenizou o Senhor Presidente da Casa, pela condução administrativa da
Câmara. Na oportunidade, parabenizou também a Senhora Prefeita Municipal, bem como, a Senhora
Deputada Estadual Raquel Lessa, pelo esforço das duas, com relação à saúde de São Gabriel da
Palha. Dando continuidade, disse que tem sido cobrado pela população, e tem lutado para a reabertura
dos hospitais, e tem explicado a população que sem determinadas certidões não será possível.
Continuando, parabenizou também o Senhor Secretário Municipal de Saúde, pelo esforço que tem feito
com relação aos hospitais. Nesse momento, disse que tem presenciado o esforço da Administração
com relação à educação, e, citou o caso do Patrimônio do Sebastião da Barra Seca, pois a escola
estava fechada e nessa administração, está funcionando. Nesse momento, parabenizou os membros
do GAL, presentes aos Plenário, pelo trabalho que estão fazendo e, finalizando, agradeceu a atenção
de todos. Prosseguindo, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Getúlio Andrade
Loureiro, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores,
Procurador Geral do Município, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, Doutor Luiz Pereira do
Nascimento, Doutor Getúlio Manoel Loureiro, ex-vereadores e demais presentes. Continuando, disse
que todas as partes envolvidas com relação aos hospitais falaram em tom conciliador e mesmo assim
ainda há rancor nas palavras de alguns, pois hoje deveria ser um dia de comemoração. Seguindo,
disse que os avanços são nítidos, e agora no caminho certo, a tendência é que o hospital abrirá e se
manterá assim, tendendo a solucionar o problema da saúde. Nesse momento, disse que a Senhora
Deputada Estadual Raquel Lessa, tem buscado junto ao Estado, que esse compre serviços do hospital
e, os Vereadores, são favoráveis que pelo menos um hospital funcione no Município. Dando
prosseguimento, reiterou que os Vereadores querem que os hospitais funcionem e parabenizou as
partes envolvidas pelos avanços. 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, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo, Doutor Luiz
Pereira do Nascimento, Doutor Getúlio Manoel Loureiro, ex-vereadores e demais presentes.
Continuando, parabenizou o Senhor Secretário Municipal de Saúde, Roberto Morandi, pelo trabalho
que está fazendo à frente da pasta da saúde, principalmente pela transparência que tem adotado e,
disse ser muito difícil fazer saúde, muito menos com secretários incompetentes. Seguindo, disse estar
feliz, pois o processo para compra de seis ambulâncias já está quase finalizado, sendo quatro com
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

recursos conseguidos pela Deputada Estadual Raquel Lessa e duas com recursos do Governo Federal.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. 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: Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 13/2018, que “Dispõe Sobre a
Abertura de Créditos Especiais para Aquisição de Veículo Automotor e Para Custeio de Auxílio Funeral
de Servidores Ativos e Inativos”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade.
Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 14/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal

a Efetuar Transferências a Instituições Privadas”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por
unanimidade. Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 15/2018, que “Altera a Lei nº 2.497,
de 16 de dezembro de 2014, que Dispõe Sobre a Consolidação da Estrutura Organizacional da
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha 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 13 de março 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, vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito.
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