CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO GABRIEL DA PALHA-ES
PODER LEGISLATIVO

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito
Santo, realizada no dia vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um, sob a Presidência do
Vereador Dayson Marcelo Barbosa. Aos vinte e seis 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 13 de outubro 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: Requerimento n° 40/2021, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, solicita
informações acerca dos Processos ifs 83 e 4.029/2021, do Poder Executivo Municipal;
Indicação n° 412, 413 e 414/2021, de autoria do Vereador Edilsom Carlos Gonçalves e

Dayson Marcelo Barbosa, Getson Freitas, Getúlio Andrade Loureiro, José Roque de Oliveira,
Leonardo Luiz Valbusa Bragato, Thiago Silva dos Santos e Tiago dos Santos; Ofício n°
76/2021, do Pregoeiro Oficial da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que

comunica que no dia 27 de outubro de 2021, às 13h (treze horas), ocorrerá a abertura do
Pregão Presencial n° 036/2021-Reedição; Oficio n° 78/2021, do Pregoeiro da Comissão de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no dia 3 de novembro de 2021, às
13h (treze horas), ocorrerá a abertura do Pregão Presencial n° 058/2021; Oficio n° 78/2021,
do Pregoeiro da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que comunica que no
dia 4 de novembro de 2021, às 13h (treze horas), ocorrerá a abertura do Pregão Presencial n°
053/2021; Oficio n° 80/2021, do Presidente da Comissão de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que comunica que Tomada de Preços n° 001/2021-Reeedição, foi suspensa para
adequação dos termos do edital e seus anexos. Nesse momento, não havendo mais matérias no
presente Expediente, o Senhor Presidente anunciou a Hora da Tribuna Livre e, concedeu a
palavra ao munícipe Geso Roberto, que falou sobre os Servidores Públicos Municipais.
Dando prosseguimento, e não havendo mais munícipes inscritos para a Hora da Tribuna
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Livre, o Senhor Presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e concedeu a palavra ao
Vereador Leonardo Geik que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros
da Mesa, colegas Vereadores, grupo GAL, internautas e munícipes presentes. Seguindo,
solicitou ao Senhor Presidente que colocasse em votação o Projeto de lei que doa notebooks
para os professores municipais e fez alguns comentários acerca do projeto. Prosseguindo,
conclamou ao Senhor Presidente que fizesse um estudo para se chegar à solução desse
problema. A seguir, externou sua felicidade com a volta do motopatrulhamento, que em muito
colaborará com a segurança em São Gabriel da Palha. Dando seguimento, comentou sobre a
chacina ocorrida na Grande Vitória, quando criticou a política de desencarceramento, política
que está envergonhando o País. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador
Thiago Silva dos Santos, que também externou sua indignação com a política de
encarceramento. Retomando a palavra, o Orador falou sobre a operação da Polícia Militar que
aconteceu nos municípios de Jaguaré e Pinheiros, onde um bandido foi morto. Dando
continuidade, disse que na presente data, esteve no Departamento Municipal de Trânsito e
cobrou a pintura das faixas de pedestre. Seguindo, parabenizou o munícipe Geso Roberto, por
suas palavras à Hora da Tribuna Livre. Finalizando, conclamou a população a se fazer
presente na Casa e 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, grupo GAL, internautas e
munícipes presentes. Prosseguindo, falou sobre o Projeto de lei que doa notebooks para os
professores da rede municipal, que recebeu dois requerimentos de urgência especial e ainda
não foi votado, quando disse que esteve na Prefeitura Municipal à procura de informações, e o
que constatou foi que há uma queda de braço entre os Poderes. Seguindo, conclamou os
Vereadores a se reunirem para acabar com os problemas, e que a Câmara Municipal vote os
projetos que ajudam a população. A seguir, disse que as chuvas danificaram as estradas, mas
as Secretarias Municipais de Agricultura e Obras, já estão em ação para consertar as mesmas,
quando parabenizou as duas secretarias pela ação conjunta. Nesse momento, disse que a
CESAN, cobra o tratamento da água e esgoto, sendo que o esgoto continua caindo no Córrego
São Gabriel, e agora reajustou em nove por cento a taxa de esgoto, quando conclamou os
colegas a analisarem essa situação. E lembrou também, que a concessão aprovada no mandato
passado foi de trinta anos. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, 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, grupo GAL,
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internautas e munícipes presentes. Dando prosseguimento, teceu palavras elogiosas ao Senhor
Edson Antônio Zanotelli da Silva, ex-servidor da Casa. A seguir, externou seu repúdio ao
Deputado Federal, Frederico Dávila (PSL), de São Paulo, pelos xingamentos ao Papa
Francisco e ao Arcebispo de Aparecida, quando lhes chamou de vagabundos. Nesse momento,
disse que responde a cada pergunta que lhe fazem, e uma delas, foi: Por que o projeto de
doação de notebooks não estava na pauta de votação da presente Sessão? Quando respondeu,
que não estava, porque ainda falta a fonte dos recursos, para citada doação. Também foi
questionado se não estava fazendo nada pela categoria, quando respondeu que foi apresentada
indicação, solicitando reajuste para o magistério municipal, como será feito pelo Governo do
Estado. Nesse momento, concedeu aparte ao colega Vereador Thiago Silva dos Santos, que
disse que os professores ficarão mais felizes com o reajuste do que com notebooks, e, falta
apenas a fonte dos recursos para aprovação dos projetos. Retomando a palavra, disse que há
recursos para a concessão dos dois e espera que a politicagem não atrapalhe. Seguindo, disse
que com relação à saúde, o hospital tem que parar de funcionar na base da presença de algum
Vereador, pois teve situação que teve que ligar para o Secretário Municipal de Saúde para
paciente ser atendido. Continuando, disse que os Vereadores e o Prefeito Municipal foram
eleitos para resolverem os problemas da saúde, quando disse que há recursos no Governo do
Estado, basta apresentar plano de trabalho. Nesse momento, alertou que os quarenta por cento
de suplementação orçamentária foram usados, quando disse que tem que haver seriedade no
trabalho, bem como, as máquinas do Município têm que atender a todos, sem distinção social.
Para finalizar, reiterou sua total disposição em trabalhar por São Gabriel da Palha e agradeceu
a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador
Edilsom Carlos Gonçalves que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros
da Mesa, colegas Vereadores, grupo GAL, internautas e munícipes presentes. Continuando,
colocou-se à disposição da categoria do Magistério, no que estiver ao seu alcance. Dando
seguimento, disse que foi procurado pelos realizadores de eventos na cidade, que solicitam a
volta total dos eventos; categoria que foi a primeira a parar e será a última a voltar. Seguindo,
disse que eventos têm acontecido, e há uma campanha de conscientização para os usuários
seguirem todos os protocolos do Município e do Estado, inclusive com comprovante de
vacinação, e, com tudo isso, espera que os eventos voltem a acontecer em sua plenitude.
Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Dando seguimento, o Senhor Presidente, concedeu
a palavra ao Vereador Levi Alves Pinheiro que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor
Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores, grupo GAL, internautas e mum es
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presentes. Dando prosseguimento, externou sua tristeza pela demora em se votar o projeto de
lei que doa notebooks para os professores, pois com isso, a categoria fica prejudicada. Nesse
momento, conclamou seus pares a irem ao Executivo Municipal para identificarem quem lá,
está retardando o processo e então resolver essa situação. A seguir, colocou-se à disposição
para solucionar o problema, mas que haja celeridade para a solução. Continuando, disse que
sobre saúde pública, os Deputados Estaduais que têm que entrar em ação, pois está faltando
essa ação e com isso, passa-se a impressão de quanto pior, melhor. Prosseguindo, disse que
trabalha para o melhor, quando citou que conseguiu emenda parlamentar para construção de
unidade de saúde no Bairro Vila Comboni. Nesse momento, disse que as estradas estão
ótimas, como nunca estiveram, o que também ajuda a Saúde. Dando continuidade,
parabenizou ações do Senhor Prefeito Municipal, dentre elas, a construção do reservatório de
água no viveiro municipal. Para finalizar, reiterou que está à disposição para resolver o
problema do projeto de lei doação dos notebooks para os professores municipais e agradeceu
a atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Gilcimar
de Oliveira que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas

Vereadores, Grupo GAL, internautas e munícipes presentes. Seguindo, agradeceu a Deus por
mais uma vez poder fazer uso da Tribuna e externou seu pesar pelo passamento do Servidor
Edson Antônio Zanotelli da Silva, o Elsinho, seu amigo particular. Dando seguimento, disse
que espera uma solução com relação ao projeto de lei doação dos notebooks, que saia da
conversa para a real solução. A seguir, disse que com relação à CESAN, a concessionária está
fazendo uma covardia com a população, e orientou que quem se sentir lesado, que procure a
Justiça, quando citou que o mau cheiro oriundo do Córrego São Gabriel próximo ao Terminal
Rodoviário ainda persiste. Nesse momento, parabenizou o colega de trabalho Geso Roberto,
por suas palavras à Hora da Tribuna Livre, quando disse que cobrou a Administração, que
respondeu que a partir de janeiro fará algo pelos servidores com relação a vencimentos, pois
no momento, lei federal impossibilita qualquer ação. Dando seguimento, disse que com
relação à saúde, entende que os vídeos feitos pelos colegas Vereadores são legítimos, procurase um culpado, e a reclamação geral é a demora no atendimento de quem procura do hospital.
Seguindo, disse que se o Governador quisesse, já teria resolvido o problema do Hospital "São
Gabriel" e entende que ele está com politicagem. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Continuando, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Getúlio Andrade
Loureiro que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas

Vereadores, Grupo GAL, internautas e munícipes presentes. Prosseguindo, quebrou o
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protocolo e pediu um minuto de silêncio pelo passamento do Doutor Edson Antônio Zanotelli
da Silva. Seguindo, disse do compromisso da Casa para com a Educação e deixou registrado
que a Secretaria Municipal de Educação, conseguiu junto ao Governo do Estado, a reforma do
CIBEVI, no valor de um milhão e seiscentos mil reais. A seguir, disse que com que relação ao
projeto de lei de doação de notebooks para os professores, o município está se recusando a
informar a fonte dos recursos para tal doação, quando disse que, chegando essa informação na
Casa, o referido projeto de lei será votado. Nesse momento, disse que o Município está
gastando bem menos dos vinte e cinco por cento com a educação e o Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo entende que conceder reajuste para os profissionais da educação
básica é legal, apesar da Lei Complementar Federal vetar até dezembro do em curso qualquer
reajuste para servidor público. Dando seguimento, sugeriu soluções para os problemas do
magistério e reiterou que falta o envio da fonte dos recursos para doação dos notebooks.
Dando prosseguimento, disse que, com relação ao Instituto de Previdência, foi protocolado
projeto para que o que sobrar no caixa da Câmara Municipal no final do exercício seja
repassado ao SGPPrev. Continuando, disse que, com relação à saúde, deu entrevista há um
tempo atrás, onde falou o que precisa ser feito no Hospital "São Gabriel" para que lá voltasse
a se fazer cirurgias, e, depois de algum tempo sendo feitas no local, o Governo do Estado virá
e comprará os serviços, pois precisa ter a certeza, que tudo funciona corretamente. Seguindo,
disse que há outras formas de se conseguir recursos para o citado Hospital, como leitos de
longa estadia, etc. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, o Senhor
Presidente, concedeu a palavra à Vereadora Arlete Maria Corbelari Mosken que, ao
iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores,
internautas e munícipes presentes. Prosseguindo, disse que os professores presentes ao
Plenário, deveriam estar em casa descansando e estavam presentes buscando direitos que são
da categoria. Seguindo, externou suas condolências às famílias Silva, Zanotelli e Simonassi,
pelo passamento do "Dr. Elsinho", servidor da Casa. Dando continuidade, disse que
comungava com o colega Vereador José Roque de Oliveira em relação ao Deputado Federal
paulista que proferiu xingamentos contra o Papa Francisco e o Arcebispo de Aparecida. A
seguir, disse que alguns de seus Pares usam a Tribuna da Casa para culpar o Executivo pela
situação da concessão dos notebooks aos professores, mesmo sendo ele o autor, quando
lembrou que foi feita reunião na Casa, com participantes dos dois Poderes e ficou acordado
que o Presidente da Câmara enviaria ofício solicitando o que faltava. Dando seguimento, disse
que se informou e um bom notebook custa seis mil reais, e o restante é "conversa fiada", e
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isso tudo tem tirado seu equilíbrio, o que comprova que em São Gabriel da Palha tudo é
politicagem. Nesse momento, nominou os Vereadores que concordam com o projeto de lei
para doação de notebooks para os professores com a redação que veio do Poder Executivo
Municipal. Continuando, disse que há incompatibilidade entre doação e reajuste de
vencimentos para os professores, e na oportunidade, disse que os projetos chegam na Casa e
sua tramitação param. Prosseguindo, disse que o Município adquiriu quatro retroescavadeiras
que funcionarão a partir de 8 de dezembro próximo, quando colocou-se à disposição para seu
reunir com as comunidades. Seguindo, disse que um cidadão chegou baleado no hospital e
precisava ser transportado para Colatina pela médica de plantão e, justamente nesse momento,
o médico de sobreaviso estava jantando e com isso houve muita divulgação do fato. Para
finalizar, solicitou ao Senhor Presidente que incluisse o projeto de doação de notebooks na
pauta para votação e agradeceu a atenção de todos. A seguir, 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, internautas e munícipes presentes.
Dando seguimento, falando para a colega Vereadora Arlete Maria Corbelari Mosken, disse
que renunciaria a seu mandato, se o patamar de satisfação por parte da população, fosse tão
alto quanto a colega citou. Seguindo, citou que recebe para fiscalizar e legislar, bem como,
para denunciar os desmandos. Disse ainda, que com relação ao hospital, esteve no local a
pedido de uma cadeirante. Nesse momento, disse que abriu mão do plano de saúde para ser
atendido no SUS, para sentir na pele o que o povo sente. A seguir, com relação aos notebooks,
conclamou os professores a irem com sua pessoa ao Gabinete do Prefeito Municipal para
buscarem a fonte dos recursos, e, então, será votado o projeto de lei de doação. Dando
seguimento, conclamou o Poder Executivo a fazer como o Governo do Estado e reajustar os
vencimentos dos professores, e na oportunidade, solicitou que haja investimentos nas escolas,
principalmente nos laboratórios de informática. Prosseguindo, citou o caso do projeto de lei
de doação para a ASCAT, que ainda não foi votado por estar irregular. Nesse momento,
reiterou que o projeto de doação dos notebooks para ser votado, necessita da fonte de
recursos. Continuando, disse que com a aprovação pela Câmara Municipal, aderiu ao
FUNPAES e receberá verba para reforma do CIBEVI. Nesse momento, disse que esteve em
reunião com a Senhora Vice-Governadora e a Procuradora da Saúde, onde definiram que
providências serão tomadas com relação à saúde do Município via Ministério Público. Para
finalizar, reiterou que está à disposição dos professores e agradeceu a atenção de todos.
Dando seguimento, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Tiago dos

tos
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que, ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, os membros da Mesa, colegas Vereadores,
internautas e munícipes presentes. Seguindo, disse que não há nada em atraso na Casa, o que
há sim é "conversa fiada", tudo está nos prazos regimentais. Dando prosseguimento, falou
sobre indicação de sua autoria, que solicita ao Poder Executivo, a redução da jornada de
trabalho de servidor público que tenha filho deficiente, sem perda de parte da remuneração,
como já existe em outras esferas governamentais, para assim reguardarmos os direitos das
crianças. A seguir, disse que com relação ao projeto dos notebooks, não tem entendido
determinadas ações da Senhora Secretária Municipal de Educação, e renunciará a seu
mandato se a fonte dos recursos estiver na Casa. Nesse momento, disse que a reforma do
CIBEVI é via FUNPAES, e sim, há deputados oportunistas, que aparecem por aqui, de quatro
em quatro anos, e agora querem aparecer. Dando prosseguimento, disse que a saúde
municipal passa por seu pior momento, um verdadeiro caos, quando leu relato de um
munícipe de que o candidato a Prefeito Municipal Tiago Rocha prometeu uma coisa e agora
está fazendo outra. Nesse momento, disse que a empreiteira que está fazendo a quadra
poliesportiva no Bairro Jardim Passamani abandonou a obra e, já se passaram dez meses e a
Administração ainda não conseguiu reiniciar a obra. Seguindo, disse que no mandato passado
foi concedido quarenta e dois milhões de reais para a atual Administração usar como
desejasse e hoje, não tem um milhão sequer e estão pedindo mais suplementação, o que
comprova a falta de gestão. Continuando, disse que Vereador tem que ir até a população, para
ouvir dela suas demandas. Para finalizar, disse que na data de amanhã espera que chegue à
Casa, a fonte de recursos para a doação dos notebooks aos professores e agradeceu 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, externou suas
condolências à Família Silva, pelo passamento do "Dr. Elsinho". Seguindo, disse que falta aos
colegas Vereadores, estudarem mais os projetos de lei, assim poderão falar com
conhecimento. A seguir, parabenizou o colega Vereador Thiago Silva dos Santos, pela forma
como faz política e fazer os professores virem a Casa, quando poderiam estar em suas
residências. Isso é pressão, e pressão não funciona. Nesse momento, disse que projetos que
chegarem errados na Casa não avançarão até serem corrigidos, e a equipe do Senhor Prefeito
Municipal tem que se acertar. A seguir, falando para os professores, disse que o Prefeito
Municipal os enganou, quando na verdade não tem diálogo com ele, quando lembrou que o
mesmo, fez uma eleição para eleger o Secretário Municipal de Educação, e nomeou
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pessoa no lugar do eleito. Dando seguimento, reiterou que projeto algum está sendo retido,
basta que o Secretariado venha à Casa e apresente a fonte de recursos. Nesse momento, disse
estar com medo das retroescavadeiras que estão para chegar, pois pensa que acabarão com as
praças públicas e espera que uma hora os produtores sejam atendidos. Dando continuidade,
relacionou as ações que a Deputada Estadual Raquel Lessa fez para a educação gabrielense,
enquanto Prefeita Municipal. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador
Thiago Silva dos Santos, que disse que a citada Deputada fez ótima administração no
Município. Retomando a palavra, irá para seu terceiro mandato, pelo bom trabalho que tem
feito. Nesse momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Getúlio Andrade Loureiro,
que disse ter alertado o Executivo Municipal, com relação à Previdência Complementar.
Retomando a palavra, disse que os debates se restringem ao Plenário, fora dele, todos são
amigos e 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. Prosseguindo,
disse que a Câmara Municipal está aberta a qualquer categoria e, com relação ao projeto de lei
doação dos notebooks, falta a fonte de recursos. Seguindo, citou o projeto de lei federal que
doava absorventes, e, que foi vetado, por falta de fonte de recursos e leu algumas reportagens
acerca do assunto. Nesse momento, citou um exemplo, de como é importante a fonte dos
recursos. Dando continuidade, disse aos professores que esses venham sempre à Câmara
Municipal. A seguir, parabenizou o chefe da instrução do TG 01-015, pelo brilhante trabalho
que fez no referido TG. Continuando, falando para a colega Vereadora Arlete Maria Corbelari
Mosken, disse-lhe que não há nada "encalangado" na Casa e que tudo tem funcionado,
quando citou o montante de recursos em caixa. 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°
37/2021, que "Dispõe sobre a alteração do Inciso II do Artigo 2° da Lei Municipal n°
2.908/2020, alterada pela Lei n° 2.916/2021 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a
Efetuar Transferências a Instituições", que após ter sido votado, foi aprovado por
unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei n° 7/2021, de
autoria do Vereador Getúlio Andrade Loureiro, que "Institui como atividade essencial
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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", que após ser discutido e votado foi
aprovado por unanimidade. Segundo 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. Segundo 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", que após
ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e
votação do Projeto de Lei n° 28/2021, de autoria do Vereador Getúlio 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", que após ser
discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação
do Projeto de Lei n° 37/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal "Dispõe sobre a
alteração do Inciso II do Artigo 2° da Lei Municipal n° 2.908/2020, alterada pela Lei n°
2.916/2021 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar Transferências a
Instituições", que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. 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 9 de novembro de 2021, de acordo com o calendário
oficial de Sessões Ordinárias. Nesse momento, o Senhor Presidente convocou seus Pares para
uma Sessão Extraordinária que realizar-se-ia a seguir, para votação em segundo turno do
projeto de lei n° 37/2021. E para constar, eu, Secretário, registrei a presente Ata, que depois
de aprovada será assinada. São Gabriel da Palha, vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e
UM.
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