CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO GABRIEL DA PALHA-ES
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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito
Santo, realizada no dia treze de outubro de dois mil e vinte e um, sob a Presidência do
Vereador Dayson Marcelo Barbosa. Aos treze dias do mês de outubro do ano em curso, nesta
cidade de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, reuniram-se a Câmara
Municipal, em sua sede própria, sob a Presidência do Vereador Dayson Marcelo Barbosa, às
18h (dezoito horas), presentes os Vereadores: Arlete Maria Corbelari Moschen, Dayson
Marcelo Barbosa, Edilson Carlos Gonçalves, Getson Freitas, Getúlio Andrade Loureiro,
Gilcimar de Oliveira, José Roque de Oliveira, Leonardo Geik, Leonardo Luiz Valbusa
Bragato, Levi Alves Pinheiro, Renato Alves Ferreira, Thiago Silva dos Santos e Tiago dos
Santos. Havendo número legal, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão e iniciou os
trabalhos. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que registrasse a
presença dos Senhores Vereadores em lista própria. Continuando, o Senhor Presidente
colocou em votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia 28 de setembro do ano em
curso, que foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento, o Senhor Presidente solicitou
que se procedesse com a leitura das matérias constantes do Expediente, que foram as
seguintes: Mensagem n° 7/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que encaminha o
Projeto de Lei n° 13/2021, que "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária de 2022"; Mensagem n° 11/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que
encaminha o Projeto de Lei n° 24/2021, que "Altera a Lei n° 2.845, de 26 de agosto de 2019,
que dispõe sobre o Código de Obras do Município de São Gabriel da Palha, do Estado do
Espírito Santo"; Mensagem n° 19/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que
encaminha o Projeto de Lei n° 36/2021, que "Dispõe sobre a alteração da Lei n° 2.651/2017,
de 10 de maio de 2017, que dispõe no âmbito do município de São Gabriel da Palha, sobre as
contratações por tempo determinado de que trata o art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal"; Mensagem n° 23/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que encaminha o
Projeto de Lei n° 40/2021, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São
Gabriel da Palha para o Exercício Financeiro de 2022"; Mensagem n° 22/2021, de autoria do
Poder Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei n° 41/2021, que "Dispõe sobre o
Plano Plurianual de Aplicações - PPA, do Município de São Gabriel da Palha para o
Quadriênio 2022/2025 e dá outras providências"; Mensagem n° 21/2021, de autoria do Poder
Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei n° 42/2021, que "Dispõe sobre a
alteração do art. 308 da Lei Municipal n° 2.497/2014 que Dispõe Sobre a Consolidação da
Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Plaha e dá outras
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providências"; Mensagem n° 22/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal que
encaminha o Projeto de Lei n° 43/2021, que "Autoriza o Poder Executivo a efetuar
transferências a Instituições Privadas"; Indicação n° 411/2021, de autoria do Vereador
Renato Alves Ferreira; Oficio n° 73/2021, do Pregoeiro Oficial da Comissão de Licitação do
Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 21 de outubro de 2021, às 13h (treze
horas), ocorrerá a abertura do Pregão Presencial n° 051/2021, cujo objetivo é a constituição de
ata de registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa para prestação de
serviços especializado em prestação de telefonia móvel, com aquisição de aparelhos celulares,
para atender demanda da Prefeitura Municipal; Ofício n° 74/2021, do Pregoeiro Oficial da
Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 22 de
outubro de 2021, às 8h (oito horas), ocorrerá a abertura do Pregão Presencial n° 054/2021,
cujo objetivo é a aquisição de camisetas para a Campanha de Combate à Violência Contra a
Mulher, da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família; e Oficio
n° 75/2021, do Pregoeiro da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que
comunica que no dia 26 de outubro de 2021, às 13h (treze horas), ocorrerá a abertura do
Pregão Presencial n° 055/2021, cujo objetivo é a aquisição de ferramentas e equipamentos
para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano. Dando prosseguimento, e
não havendo munícipes inscritos para a Hora da Tribuna Livre, o Senhor Presidente anunciou
a Hora dos Oradores Inscritos e concedeu a palavra ao Vereador Getúlio Andrade Loureiro
que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores,
internautas e munícipes presentes. Seguindo, parabenizou as crianças pelo dia delas e em
especial os moradores do Bairro São Sebastião, que realizaram uma festa para as crianças
daquele Bairro, festa que contou com a ajuda do comércio da cidade. Dando seguimento,
agradeceu a Deus pelas chuvas que caíram, e com relação ao acidente com o ônibus escolar
próximo ao Patrimônio São José, aconteceu porque ao patrolar a estrada, retiraram o cascalho,
quando disse que cobrou da Prefeitura Municipal e recebeu a resposta que cascalhariam o
trecho. A seguir, disse que foi convidado por moradores do Córrego Bley e Comunidade do
Lovo para uma reunião que aconteceria na Prefeitura Municipal, onde seria debatido o
asfaltamento ou calçamento do trecho que liga as duas localidades, e ouviu do Senhor Prefeito
Municipal, que buscará recursos para calçamento rural junto ao Governo do Estado.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a
palavra ao Vereador Renato Alves Ferreira que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor
Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, intemautas e munícipes presentes.
Rua Ivan Luiz Barcellos, 104, bairro Glória, CEP 29780-000 - São Gabriel da Palha, ES l CNPJ 27.554.914/0
www.camarasgp.es.gov.br l camara@camarasgp.es.gov.br l 27 3727 2252

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO GABRIEL DA PALHA-ES
PODER LEGISLATIVO

Continuando, agradeceu a Deus pelas chuvas que caíram no Município, chuvas que ajudarão o
Rio José, criações, etc. Seguindo, disse que com relação ao acidente com o ônibus escolar,
toda vez que chove, o local fica problemático, pois conhece o local, pois mora na região há
mais de vinte anos, mas agora a culpa é do motorista, do atual Prefeito Municipal, dos atuais
Vereadores. Prosseguindo, disse que na presente data, o local foi cascalhado, e com o
asfaltamento, esse problema será resolvido. A seguir, conclamou os colegas a irem até
Prefeitura Municipal, para cobrarem do Senhor Prefeito Municipal o projeto que falta, para
assim o asfaltamento ser iniciado. Nesse momento, disse que também poderá ser cobrado a
situação do trajeto entre o Córrego Bley e a Comunidade do Lovo. Dando continuidade,
parabenizou os organizadores do campeonato regional de futebol, cuja final esteve presente,
no último domingo, quando disse que o esporte tem que ser incentivado em nosso Município.
Prosseguindo, parabenizou a Secretaria de Ação Social pela festa das crianças realizada no
Ginásio de Esportes. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor
Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Levi Alves Pinheiro que, ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, internautas e
munícipes presentes. Prosseguindo, disse que no caso do ônibus escolar que se acidentou
próximo ao Patrimônio São José, o motorista disse que uma senhora que ia a sua frente de
moto, parou por causa da lama, o que o fez parar também e com isso ao arrancar o veículo
deslizou em direção ao barranco. Continuando, disse que o cascalho que tinha no local, ainda
era da Administração Henrique Vargas, o que faltou no local, foi manutenção. Seguindo, disse
que espera que as chuvas prossigam, e com relação ao acidente na divisa entre São Gabriel da
Palha e São Domingos do Norte, o motorista tem competência para dirigir tanto caminhão
quanto patroladeira. Nesse momento, parabenizou o Senhor Prefeito Municipal pela
construção do reservatório de água no viveiro municipal, e conclamou os colegas a irem até o
local para conhecerem a obra, água que será muito importante para várias finalidades. Nesse
momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Thiago Silva dos Santos, que parabenizou
a obra do reservatório, pois esteve no local. Retomando a palavra, o Orador concedeu a
palavra ao colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que explicou suas ações quando foi
Secretário Municipal de Meio Ambiente. Retomando a palavra, o Orador disse que árvores
plantadas com cunho político, não são cuidades e morrem. Finalizando, agradeceu a atenção
de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Leonardo
Geik que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas
Vereadores, internautas e munícipes presentes. Prosseguindo, agradeceu ao Senhor Presidente
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da Casa pela realização na Câmara do evento "Destaque Operacional" da Polícia Militar, bem
como, aos colegas Vereadores que se fizeram presentes na solenidade, e na oportunidade, ao
Executivo Municipal que aumentará a subvenção da Associação Municipal de Segurança.
Continuando, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que coloque em pauta, o
projeto de lei que institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários de Competência
Municipal, tão importante para todos. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando
seguimento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Gilcimar de Oliveira que,
ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores,
internautas e munícipes presentes. Dando continuidade, agradeceu a Deus pelas chuvas que
caíram no Município. Prosseguindo, disse que juntamente com o Senhor Secretário Municipal
de Cultura, estiveram em Vitória junto a Deputada Federal Soraya Manato, que liberará
recursos para a Banda Municipal. Nesse momento, disse que o reservatório de água já citado,
será muito importante para o aumento da produção de mudas, sem contar que ajudará na
expansão da horta, que fornece verduras para pessoas de baixa renda. A seguir, solicitou ao
Senhor Presidente, que coloque em votação, o projeto de lei que doa notebooks para os
professores da rede municipal. Continuando, disse que as coisas estão avançando no Poder
Executivo, e que temos de agradecer a Deus todos os dias, pois nem no acidente na divisa
com São Domingos do Norte e nem no acidente próximo ao Patrimônio São José com o
ônibus escolar, tivemos vítimas. Nesse momento, concedeu aparte ao colega Vereador Levi
Alves Pinheiro, que disse esperar a construção de outros reservatórios no viveiro municipal,
que se transformarão em pontos de visitação. Retomando a palavra, parabenizou a todos que
promoveram festas para as crianças. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. A seguir, o
Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador José Roque de Oliveira que, ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, internautas e
munícipes presentes. Prosseguindo, parabenizou o Presidente da Casa pela economia que tem
feito na Câmara Municipal, fruto de uma ótima gestão. Continuando, parabenizou Denilson
"Arbitragem", por ter apitado a final do campeonato inter regional de futebol, bem como, o
colega Vereador Edilson Eventos, pela organização, fora do campo de jogo. Nesse momento,
parabenizou todos que organizaram festas para as crianças, quando lembrou que as crianças
do interior, não tiveram esse tipo de evento, quando sugeriu que algo seja feito no Natal que
se aproxima. Dando seguimento, parabenizou o SOS Animais pelo bazar que realizou no
último dia 9 do mês em curso, cuja finalidade é angariar recursos para ajudar os animais de
rua, quando colocou-se à disposição da entidade. A seguir, disse que os Vereadores têm que
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ajudar os menos favorecidos, quando lembrou que oitenta por cento da população não tem
plano de saúde, então fez um histórico das autoridades que foram eleitos para ajudar a saúde
de São Gabriel da Palha, inclusive o último Prefeito Municipal, e ninguém resolve o problema
do funcionamento do Hospital "São Gabriel". Seguindo, reiterou que foi a uma reunião com o
Senhor Prefeito Municipal sobre o citado hospital, e o que falta é deixar a politicagem de
lado, e se isso acontecer, o mesmo funcionará. Prosseguindo, disse que não apoiará ninguém
na próxima eleição, enquanto os problemas de funcionamento do Hospital "São Gabriel" não
forem solucionados. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Leonardo
Geik, que disse que o Orador não se intimidou na presença do Governador e cobrou desse,
providências para a saúde de São Gabriel da Palha e concorda que a politicagem tem que
acabar. Retomando a palavra, o Orador reiterou que a politicagem tem que acaber e
finalizando, agradeceu a atenção de todos. Continuando, o Senhor Presidente, concedeu a
palavra ao Vereador Thiago Silva dos Santos que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor
Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, intemautas e munícipes presentes.
Continuando, parabenizou o munícipe André Adamkoski, que tem feito vídeos mostrando os
problemas da cidade. Prosseguindo, disse que cobrou do Poder Executivo Municipal a
recuperação da malha asfáltica no centro da cidade, quando disse que foram feitas inúmeras
indicações, e, que a população entenda que essa e outras ações, são da alçada do Poder
Executivo. Seguindo, reiterou que não é competência do Vereador, executar obra. Dando
prosseguimento, disse que o calçamento dos Bairros estão necessitando urgentemente de
reparos, e que se contrate uma empresa para essa ação, quando lembrou que há excesso de
arrecadação, então há recursos, e a não aplicação desses, só prejudica a população. A seguir,
disse que o Poder Executivo vetou projeto de lei sua autoria, que cria o banco de
medicamentos, por inconstitucionalidade, sendo que Brasil afora, já virou lei em várias
cidades, inclusive em cidades do Espírito Santo, como na Serra, quando lembrou que o veto
prejudicará os pobres e afirmou para seus Pares, que votará favorável em qualquer projeto de
lei que ajudar à população. Para finalizar, arguiu: por que somente em São Gabriel da Palha, o
projeto de lei do banco de medicamentos foi vetado? E, agradeceu a atenção de todos. Nesse
momento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra a Vereadora Arlete Maria Corbelari
Mosken que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas
Vereadores, intemautas e munícipes presentes. Continuando, Dando continuidade,
parabenizou o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), pela mobilização em virtude da
Semana Contra a Fome, por terem arrecadado alimentos nas Comunidades. Prosseguindo,
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falando para os colegas Vereadores Getúlio Andrade Loureiro e Edilsom Carlos Gonçalves,
disse-lhes que com relação asfaltamento/calçamento do trecho entre o Córrego Bley e a
Comunidade do Lovo, o projeto "Caminhos do Campo" não existe mais, há um novo projeto
do Governo do Estado, e falta São Gabriel da Palha aderir, quando disse que levou proposta
ao Deputado Estadual Mameri para asfaltamento/calçamento para esse e outros trechos. A
seguir, parabenizou as Secretarias Municipais de Ação Social e Cultura, pelo evento realizado
para as crianças gabrielenses no último domingo. Seguindo, disse que em Vila Fartura não se
pode fazer nada para as crianças, pois a quadra poliesportiva está abandonada, precisa de
banheiros e mais reparos, para assim, se poder fazer ações no local. Nesse momento, disse que
com relação à saúde, em breve, partos voltarão a serem feitos no Município. Dando
seguimento, parabenizou a gestão da Casa e, como não teve assessor nomeado, que com essa
economia se faça doação de cestas básicas para os menos favorecidos. Finalizando, agradece a
atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Leonardo
Luiz Valbusa Bragato que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da
Mesa, colegas Vereadores, internautas e munícipes presentes. Prosseguindo, parabenizou a
todos os professores pelo Dia do Professor a ser comemorado no próximo dia 15 do mês em
curso. Dando seguimento, lembrou quanto a Câmara Municipal é importante, pois o Senhor
Prefeito Municipal retirou de tramitação, o projeto de lei sobre o aluguel social, pois a
Senhora Secretária Municipal foi avisada que da forma que estava redigido, estava errado.
Nesse momento, disse que o trabalho tem que seguir reto, mesmo que alguns fiquem
insatisfeitos, mas no futuro, será melhor e, citou o caso do projeto de lei que cederá notebooks
para os professores da rede municipal, pois ainda não foi informado a origem dos recursos
para tal ação. A seguir, disse que o motorista que caiu na ponte de madeira sobre o Rio São
José na divisa com o Município de São Domingos do Norte, graças a Deus, nada sofreu,
quando lembrou que o Senhor Prefeito Municipal quando Vereador, foi fazer vídeo para
atrapalhar a construção no Castelan, demonstrando total irresponsabilidade. Devido ao
acidente com o caminhão entrou em contato com a Senhora Deputada Estadual Raquel Lessa
e essa manteve contato com o Secretário Estadual Foletto, que enviou engenheiro para
conversar com a Administração, para que a ponte seja derrubada e, espera que o Senhor
Prefeito faça uma ponte de alvenaria no local. Prosseguindo, disse que espera ver o Hospital
"São Gabriel" funcionando e finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando seguimento, o
Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Tiago dos Santos que, ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, internautas e
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munícipes presentes. Dando continuidade, parabenizou o servidor estadual Felipe Barbosa
pelo belo trabalho que tem executado no Detran do município, principalmente pela atenção
dedicada aos munícipes. Seguindo, disse que debateria sobre a política pública municipal para
com a saúde da mulher gabrielense, principalmente por causa do Outubro Rosa. Prosseguindo,
disse ser preocupante a Casa da Mulher fechar suas portas as quatorze horas; está faltando
agendamento para mamografía, coleta de preventivo, e, médicos ginecologistas, o número
está reduzido. A seguir, disse que os profissionais de saúde que atuam nessa área não têm
culpa, pois fazem o possível e o impossível, a culpa é do Secretário Municipal de Saúde e do
Senhor Prefeito Municipal, Prefeito que é da área da saúde. Nesse momento, arguiu: o que a
mulher gabrielense tem a comemorar no Outubro Rosa? Nada é a resposta. Nesse momento,
disse que na Casa da Mulher não tem bebedouro, mas o Senhor Prefeito Municipal, pagou a
empresa de vídeo monitoramento quase quinhentos mil reais em um único dia, e gostaria de
ver essa celeridade para com a saúde da mulher, quando lembrou que estudos apontam que
sem exames, a vida da mulher passa a correr riscos. Dando seguimento, disse que a Secretaria
Municipal de Saúde acabou com algumas especialidades, o que demonstra a total falta de
vontade, quando em outros municípios, tudo funciona, o que comprova o desgoverno
definitivo dessa Gestão. Prosseguindo, cobrou providências ao Departamento de Trânsito, que
tem recursos, mas as faixas de pedestres estão apagadas, e outros problemas, quando citou
também a falta de placas próximo à creche do Santa Helena, onde crianças atravessam a
rodovia, que mesmo prometidas, até agora nada de placas no local. Para finalizar, disse que os
trabalhos da CPI do video monitoramento está a pleno vapor e agradeceu a atenção de todos.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Edilsom Carlos
Gonçalves que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas
Vereadores, internautas e munícipes presentes. Dando seguimento, agradeceu a Deus pelas
chuvas que caíram, e, cobrou do Senhor Prefeito Municipal, pois alguns trechos já estão
apresentando problemas. A seguir, disse que participou da reunião onde foi debatido a
situação do trecho entre o Córrego Bley e a Comunidade do Lovo, quando disse que o Senhor
Prefeito Municipal demonstrou interesse em resolver essa situação. Nesse momento,
parabenizou Denilson "Arbitragens" pela final do campeonato regional que foi realizada no
campo de futebol no Bairro Cachoeira da Onça e agradeceu a todos que estiveram no local e
já cobrou ao Secretário Municipal de Esportes, a realização de um campeonato municipal,
quando disse que já foi comprada grama sintética para melhorar campos de futebol pelo
Município. Dando continuidade, parabenizou a todos envolvidos na realização de festas para
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as crianças que aconteceram no Município, e, na oportunidade, parabenizou todos os
professores pelo Dia do Professor a ser comemorado no dia 15. Seguindo, disse que nos dias
26 e 27 do mês em curso, haverá atividades para as mulheres no Bairro Cachoeira da Onça,
em virtude do Outubro Rosa. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o
Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos para o Vereador Vice-Presidente, para que
pudesse fazer uso da Tribuna. Prosseguindo, o Senhor Vice-Presidente, concedeu a palavra ao
Vereador Dayson Marcelo Barbosa que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente em
Exercício, os membros da Mesa, colegas Vereadores, internautas e munícipes presentes.
Seguindo, falando especialmente para ao colega Vereador Arlete Maria Corbelari Mosken,
disse-lhe que a Câmara Municipal recebe duodécimo, como preceitua a Constituição Federal,
e o remanescente tem que ser devolvido, então aquilo economizado com a não nomeação de
um assessor de Vereador, não pode ser usado para compra de cestas básicas, sem contar que o
Tribunal de Contas também proíbe. Continuando, disse que Vereador tem que passar a
verdade, e que gostaria que os recursos devolvidos fossem usados para compras de cestas
básicas, mas não pode impor isso, mas espera que seja usado para esse fim. Dando
seguimento, disse que com relação a outras Administrações da Casa, a economia tem sido
enorme, com combustível por exemplo; e o gasto com pessoal tem sido baixo. A seguir, disse
que fazer economia não é fácil, e a Câmara Municipal economizará um milhão de reais nesse
Exercício e espera que o Poder Executivo Municipal faça bom uso desse recurso. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. Retomando o exercício da Presidência, suspendeu a Sessão de
acordo com o Regimento Interno. Nesse momento, o Senhor Presidente anunciou a Ordem do
Dia, que constou das seguintes matérias: Requerimento de Urgência Especial para votação
do Projeto de Lei n°21/2021, que "Dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de
segurança nas creches e escolas públicas de São Gabriel da Palha-ES e dá outras
providências", que após ter sido votado, foi aprovado por unanimidade. Requerimento de
Urgência Especial para votação do Projeto de Lei n° 26/2021, que "Dispõe sobre
Homologação do Relatório da Reavaliação Atuarial de 2021, mantém o custo normal e
modifica o Plano de Amortização do Regime Próprio de Previdência Social, custeados pelo
ente federativo, conforme diretrizes emanadas pela Portaria MF 464/2018 e dá outras
providências", que após ter sido votado, foi aprovado por unanimidade. Mensagem de Veto
n° 1/2021, que veta na totalidade o Projeto de Lei n° 16/2021, que "Cria no âmbito do
Município de São Gabriel da Palha-ES, o programa rua de ciclismo", que após ser discutida,
foi votada e o veto foi derrubado por sete votos contrários e seis favoráveis. Mensagem de
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Veto n° 2/2021, que veta na totalidade o Projeto de Lei n° 20/2021, que "Institui a campanha
permanente de orientação, prevenção e conscientização da depressão, transtorno da ansiedade
e síndrome do pânico", que após ser discutida, foi votada e o veto foi derrubado por sete votos
contrários e seis favoráveis. Mensagem de Veto n° 3/2021, que veta na totalidade o Projeto
de Lei n° 30/2021, que "Dispõe sobre a criação do Banco de Medicamentos do Município de
São Gabriel da Palha-ES", que após ser discutida, foi votada e o veto foi derrubado por sete
votos contrários e seis favoráveis. Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei
n° 21/2021, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que "Dispõe sobre a instalação de
câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas de São Gabriel da
Palha-ES e dá outras providências", que após ser discutido e votado, foi aprovado por sete
votos favoráveis e seis contrários. Primeiro turno de discussão e votação do Projeto de Lei
n° 26/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Dispõe sobre Homologação do
Relatório da Reavaliação Atuarial de 2021, mantém o custo normal e modifica o Plano de
Amortização do Regime Próprio de Previdência Social, custeados pelo ente federativo,
conforme diretrizes emanadas pela Portaria MF 464/2018 e dá outras providências". Nesse
momento foi apresentado o Substitutivo n° 2/2021, que foi aprovado. A seguir, foi retomada a
discussão do projeto e esse foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e
votação do Projeto de Lei n° 29/2021, de autoria do Vereador Getúio Andrade Loureiro, que
"Dispõe sobre a publicação, na interne, dos nomes e outras informações relacionadas aos
empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados que atuam junto à
Administração Pública direta e indireta no Município de São Gabriel da Palha-ES", que após
ser discutido e votado, foi aprovado por sete votos favoráveis e seis contrários. Primeiro
turno de discussão e votação do Projeto de Lei n° 7/2021, de autoria do Vereador Getúio
Andrade Loureiro, que "Institui como atividade essencial as academias de esporte de todas as
modalidades, as escolas de dança e os demais estabelecimentos de prestação de serviços de
educação física e de prática de atividade física no âmbito do município de São Gabriel da
Palha-ES". Nesse momento foi apresentada a Emenda n° 7/2021, de autoria do próprio autor,
Que após ser discutida, foi votada e aprovada. Retomada a discussão, o referido projeto foi
votado e aprovado por unanimidade com a emenda devidamente incorporada. Primeiro turno
de discussão e votação do Projeto de Lei n° 28/2021, de autoria do Vereador Getúio
Andrade Loureiro, que "Disponibiliza local no site oficial da Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha-ES, para protocolo de serviço de iluminação pública e dá outras
providências". Nesse momento foi apresentada a Emenda n° 8/2021, de autoria do próprio
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autor, que após ser discutida, foi votada e aprovada. Retomada a discussão, o referido projeto
foi votado e aprovado por unanimidade com a emenda devidamente incorporada. A seguir,
não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas na presente Sessão, o Senhor
Presidente, declarou encerrados os trabalhos e convidou a todos os Senhores Vereadores, para
a próxima Sessão Ordinária que se realizará no dia 26 de outubro de 2021, 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, treze de outubro de dois mil
e vinte e um.
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