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

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

Santos. 

Ao primeiro dia do mês de agosto 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. Nesse momento, o Senhor Presidente, 

colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 18 de julho do ano em curso, 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: 

Requerimento nº 7/2017, de autoria do Vereador Tiago dos Santos, que apresenta Votos de Profundo 

Pesar, pelo falecimento do Senhor Sandoval da Luz, ocorrido no dia 22 de julho do ano em curso; 

Indicações nº 217 a 221/2017 de autoria dos Senhores Vereadores João Teixeira Soares e José Luiz 

Vial, que através das quais, solicitam providências ao Executivo Municipal; Ofício nº 34/2017, do 

Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que 

no dia 2 de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 42/2017, 

cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender a demanda das 

diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha; Ofício nº 34/2017, 

do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa 

que no dia 2 de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 

42/2017, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender a 

demanda das diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha; 

Ofício nº 35/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo 

Municipal, que informa que no dia 9 de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o 

Pregão Presencial nº 41/2017, cujo objeto é a aquisição de materiais para reparos nas unidades de 

ensino da rede pública municipal; Ofício nº 36/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de 

Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 10 de agosto do ano em curso, às 13h 

(treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 20/2017, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva aos gabinetes 

odontológicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, pelo período de doze 

meses; Ofício nº 37/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder 
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Executivo Municipal, que informa que no dia 11 de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas), 

ocorrerá o Pregão Presencial nº 32/2017, cujo objeto  a constituição de Registro de Preços, para 

contratação de empresa para fornecimento de lanches e refeições, para atendimento das necessidades 

administrativas da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha; Ofício nº 38/2017, do Pregoeiro 

Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 15 

de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 362/2017, cujo 

objeto é a constituição da Ata de Registro de Preços, para aquisição de material de expediente, para 

atendimento das necessidades administrativas da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha por um 

período de doze meses; Ofício nº 40/2017, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação 

do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 16 de agosto do ano em curso, às 13h (treze 

horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 31/2017, cujo objeto é a contratação de Empresa para 

prestação de transporte de pacientes em tratamentos de saúde, consultas, exames fora do Município 

de São Gabriel da Palha, com destino aos diversos hospitais e clínicas localizadas na Região 

Metropolitana de Vitória, com horário de saída diária desta cidade, retornando no mesmo dia ao 

Município, incluindo o motorista, pelo período de doze meses; Ofício nº 41/2017, do Pregoeiro Oficial 

da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 11 de 

agosto do ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial nº 22/2017, cujo objeto é a 

aquisição de filtro solar (FPS 40), para uso dos Agentes Comunitários de Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde; Comunicado nº CM076652/2017, 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, nos seguintes 

programas: MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL, emitido em 04/07/2017, no valor de R$ 1.988,00 (um 

mil, novecentos e oitenta e oito reais; PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL, 

emitido em 04/07/2017, no valor de R$ 26.100,00 (vinte seis mil e cem reais); PNAE-ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR-CRECHE, emitido em 04/07/2017, no valor de R$ 11.277,80 (onze mil, duzentos e setenta e 

sete reais e oitenta centavos); PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE, emitido em 04/07/2017, no valor 

de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos); PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-

PRE ESCOLA, emitido em 04/07/2017, no valor de R$ 7.409,40 (sete mil, quatrocentos e nove reais e 

quarenta centavos); PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO MÉDIO, emitido em 04/07/2017, no 

valor de R$ 2.247,00 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais); PDDE - 001, emitido em 05/07/2017, 

no valor de R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais); Comunicado nº CM076653/2017, 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 - 001, emitido em 05/07/2017, no valor 
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de R$ 3.110,00 (três mil, cento e dez reais); Comunicado nº CM0157740/2017, 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: QUOTA - 006, emitido em 11/07/2017, no valor de R$ 78.235,61 

(setenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos). A seguir, não havendo 

mais matérias para serem lidas na presente Sessão, o Senhor Presidente anunciou a Hora da Tribuna 

Livre e, concedeu a palavra ao Pastor Adenilton Costa da Silva, que falou sobre a criação do Dia do 

Desbravador em São Gabriel da Palha. Continuando, e por não haver mais munícipes inscritos na Hora 

da Tribuna Livre, o Senhor Presidente anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e concedeu a palavra ao 

Vereador Levi Alves Pinheiro, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, 

Vereadores, Vereadora da Câmara de São Domingos do Norte, Pastor da Igreja Adventista, membros 

da Loja Macônica “Estrela de São Gabriel”, ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, disse que 

faria uso da Tribuna para explicar alguns acontecimentos de Sessões anteriores, pois todos que o 

conhecem sabem de seu caráter, pois já houveram debates acalorados no mandato passado, que 

foram resolvidos, mas o colega do atual mandato, não aceitou seu erro. Continuando, disse que usou 

palavras que não são do seu dia a dia, distratou o colega e esse não o perdoou. Na oportunidade, 

disse também que o homem tem que saber contornar situações adversas e se seu colega não o 

perdoou, ele levará esse problema com ele. Dando seguimento, agradeceu aos que o conhece pelo 

apoio que teve. Prosseguindo, reiterou seu pedido de perdão ao colega que se sentiu ofendido e à 

sociedade, e continuará de cabeça erguida e não perseguirá ninguém. Finalizando, agradeceu a 

atenção de todos. Na sequência, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Tiago Rocha, 

que ao iniciar pediu um minuto de silêncio pela morte de Sandoval da Luz.  Seguindo, cumprimentou o 

Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Vereadora da Câmara de São Domingos do Norte, 

Pastor da Igreja Adventista, membros da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, ex-Vereadores e 

demais presentes. Continuando, disse que uma pessoa na cidade “puxou-lhe a orelha” e, perguntou-lhe 

se ele tinha algum parente cadeirante, e, isso lhe chamou a atenção saiu fazendo uma análise pela 

cidade e nota-se que há tempos as lojas, etc, deveriam ter feitas calçadas cidadãs, pois os cadeirantes 

estão passando por apuros, e arguiu: os políticos estão pensando nos portadores de necessidades 

especiais? Dando continuidade, solicitou aos colegas e à Senhora Prefeita Municipal, para que todos 

imóveis que forem construídos, tenham acessibilidade, obviamente não será fácil, mas é possível. 

Nesse momento, falou sobre os motoristas das ambulâncias, que são merecedores da lei pleiteada e 

que os valores de suas diárias sejam revistas, pois trinta reais para irem a Capital e retornarem no fim 

do mesmo dia é impossível. Continuando, parabenizou os munícipes presentes na Sessão, pois 

levarão o que ouviram na presente Sessão à outros munícipes. Finalizando, agradeceu a atenção dos 
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presentes. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Leandro Cézar Valbusa 

Bragato, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Vereadora 

da Câmara de São Domingos do Norte, Pastor da Igreja Adventista, membros da Loja Maçônica 

“Estrela de São Gabriel”, ex-Vereadores e demais presentes. Dando seguimento, parabenizou o colega 

Dellamar Antônio Almeida, pela criação do Dia do Desbravador Gabrielense, e, o trabalho da Igreja 

Adventista junto aos jovens, que ajuda toda sociedade gabrielense. Seguindo, convidou a todos a 

participarem da ação que o CRAS fará nas comunidades, levando cidadania a todos. Nesse momento, 

parabenizou também a Senhora Prefeita Municipal e respectivo Secretário Municipal, pela ação junto 

aos moradores de rua da cidade. Continuando, parabenizou os pais que se uniram, e, pela união, estão 

reformando a quadra do Ginásio de Esportes, e, conclamou a todos a terem conduta cidadã, para que 

outras quadras tenham maior durabilidade e não sejam destruídas. A seguir, falou o projeto de lei 

beneficiando os motoristas da saúde, pois a legislação em muito ajudará a categoria, pois eles são 

muito importantes, pois levam e trazem pacientes e espera um desfecho favorável na questão das 

diárias dos mesmos. Seguindo, disse ser importante a participação popular e principalmente dos 

munícipes que sempre marcam presença no Plenário. Prosseguindo, parabenizou o colega Levi Alves 

Pinheiro pela atitude, que será importante para o respeito, para o debate, para a união e 

principalmente, para a fiscalização. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Prosseguindo, o 

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

o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Vereadora da Câmara de São Domingos do 

Norte, Pastor da Igreja Adventista, membros da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, ex-Vereadores 

e demais presentes. Segundo, parabenizou o colega Vereador Dellamar Antônio Almeida pela autroai 

do projeto criando o Dia do Desbravador Gabrielense; os motoristas da Secretária Municipal de Saúde, 

pois sabe da importância dos mesmos, sempre será favorável aos servidores, pois esses prestam um 

bom serviço para a população e sempre lutará pela população gabrielense. Na oportunidade, 

parabenizou também a Senhora Prefeita Municipal pelo trabalho que está desenvolvendo. 

Prosseguindo, parabenizou o colega Vereador Levi Alves Pinheiro, pela atitude e disse também que 

nada mais natural, pedirmos desculpa se ofendemos alguém. Finalizando, agradeceu a atenção de 

todos os presentes. Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra Vereador Getúlio 

Andrade Loureiro, que ao iniciar cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, 

Vereadora da Câmara de São Domingos do Norte, Pastor da Igreja Adventista, membros da Loja 

Maçônica “Estrela de São Gabriel”, ex-Vereadores e demais presentes. Prosseguindo, registrou seu 

pesar pelo passamento dos Senhores Mauro Ribeiro Garcia, primeiro Prefeito de São Gabriel da Palha 

e Sandoval da Luz, que dispensa comentários, segundo o Orador. Continuando, parabenizou todos os 

meios de comunicação presentes ao Plenário. Seguindo, parabenizou o colega Levi Alves Pinheiro por 
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suas palavras e, disse não ter mágoas do colega, pensa apenas que deve haver na Casa, respeito ao 

próximo. Nesse momento, parabenizou o colega Vereador Tiago Rocha, por suas palavras no seu 

discurso. A seguir, disse acreditar ser essa Câmara Municipal muito capaz, e, com menos vaidade e 

mais união, ela poderá apresentar um resultado fantástico. Continuando, disse que seu pai é médico e 

trabalhou no Hospital “Dr. Fernando Serra”, e, muitas vezes não tinha medicamentos para os 

pacientes, então algo tinha que ser feito e foi; haviam muitos culpados e a Senhora Prefeita Municipal 

usou os mecanismos que tinha a dispor, e com o Decreto de Emergência, assumiu o prédio, para 

assim tentarmos solucionar o problema. Na sequência, apresentou relatório dos atendimentos no mês 

de julho na urgência e emergência do pronto atendimento e relatou que há médicos de plantão, etc, e, 

a busca é por atendimentos cada vez mais humanizados, inclusive com pesquisas de satisfação. 

Continuando, lembrou que as urgências têm preferência obviamente, e tudo está sendo feito para a 

satisfação dos atendidos. Seguindo, disse que passos foram dados, agora é esperar que tudo se 

resolverá. Finalizando, agradeceu a de todos os presentes.  Nesse momento, o Senhor Presidente, 

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

membros da Mesa, Vereadores, Vereadora da Câmara de São Domingos do Norte, Pastor da Igreja 

Adventista, membros da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, ex-Vereadores e demais presentes. 

Continuando, parabenizou o colega Dellamar Antônio Almeida, pela criação do Dia do Desbravador 

Gabrielense. Seguindo, disse que tem transitado pelo interior, e, pelo que viu, a Secretaria de 

Agricultura vai bem, e, muita coisa boa tem acontecido. Dando seguimento, disse que tem visitado 

creches e escolas e, tem gostado muito do que tem visto, pois a merenda, por exemplo, está ótima. Na 

oportunidade, agradeceu à Senhora Prefeita Municipal, por ter enviado à Casa, projeto de lei do 

sobreaviso dos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, pois esses, não têm hora, e lembrou, que 

servidor bem remunerado produz mais. Dando seguimento, falou novamente sobre a CESAN, pois tem 

sido cobrado e espera atitude por parte de todos os colegas, pois a população tem cobrado. Nesse 

momento, concedeu um aparte ao colega Vereador Tiago Rocha, que disse que foram colhidas provas 

contra a referida empresa e, passado para o advogado formalizar o processo, que tem vários requisitos 

a serem observados e, acrescentou que o processo está em andamento. Retomando a palavra, o 

Orador concedeu um aparte ao colega Vereador Leandro Cézar Valbusa Bragato, que disse ter 

recebido um e-mail da CESAN, marcando uma data para uma reunião, e, então discutirá com a 

Senhora Prefeita Municipal a melhor data. Retomando a palavra, o Orador agradeceu a todos os 

presentes pela presença e a atenção, finalizando assim seu pronunciamento. A seguir, o Senhor 

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

Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, Vereadora da Câmara de São Domingos do Norte, 

Pastor da Igreja Adventista, membros da Loja Maçônica “Estrela de São Gabriel”, ex-Vereadores e 
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demais presentes. Dando continuidade, parabenizou o colega Vereador Dellamar Antônio Almeida, 

pela apresentação do projeto de lei, criando o Dia do Desbravador Gabrielense. Nesse momento, 

solicitou que todos os desbravadores ficassem de pé, para receberem uma salva de palmas. Seguindo, 

parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, pelo projeto enviado a Casa, criando o sobreaviso para os 

motoristas da Unidade Saúde, e, lembrou que na Sessão passada, foi questionado, porque esse 

projeto não tinha ido à votação, e respondeu, que não aceitava ser pressionado e, lembrou que todo 

projeto tem que passar pelas Comissões Permanentes para estudo, pelo prazo de quinze dias, pelo 

menos. Continuando, aproveitando as palavras do colega Vereador Tiago Rocha, também concorda 

com o raciocínio sobre diárias dos motoristas e, solicitou que as diárias fossem pagas na hora da 

viagem, pois às vezes, os motoristas viajam sem dinheiro. Prosseguindo, parabenizou novamente à 

Senhora Prefeita Municipal pelo seu incansável trabalho e, na oportunidade, relatou que esteve no 

Hospital “Dr. Fernando Serra”, no último final de semana para levar uma sobrinha sua e, foi interpelado 

por um médico, que o arguiu, se estava no local para vigiar quem lá estava trabalhando, quando 

respondeu, que lá estava para fiscalizar, e, quando lá vai, pergunta aos munícipes presentes, se estão 

sendo bem atendidos, e, sempre obtém como resposta, que o atendimento tem sido muito bom. 

Finalizando, agradeceu a atenção e presença de todos. 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, 

Vereadora da Câmara de São Domingos do Norte, Pastor da Igreja Adventista, membros da Loja 

Maçônica “Estrela de São Gabriel”, ex-Vereadores e demais presentes. Seguindo, parabenizou o 

Senhor Vice-Prefeito, que tem respondido pelas Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos, 

Assistência Social, e pela disposição, capacidade e pela seriedade com que tem conduzido as pastas e 

ainda trabalhando como Vice-Prefeito. Na oportunidade, disse aos motoristas da Unidade de Saúde, 

presentes ao Plenário, que é admirador da luta e dedicação dos mesmos, pelos serviços prestados, e 

reiterou seus parabéns à Senhora Prefeita Municipal, que teve a capacidade de reconhecer essa 

demanda, e, disse também que os projetos têm rito de tramitação e que não foi encurralado para votar 

matéria alguma. Dando seguimento, disse ter visitado as escolas do Município e, parabenizou à 

Senhora Prefeita Municipal e a Senhora Secretária Municipal de Educação, principalmente com relação 

à merenda que é servida, pois no ano passado, isso não acontecia. Prosseguindo, parabenizou o 

colega Vereador Dellamar Antônio Almeida, pelo brilhante trabalho que tem feito no uso de seu 

mandato, como por exemplo, o Projeto de Lei criando o Dia do Desbravador Gabrielense. Nesse 

momento, parabenizou a Senhora Prefeita Municipal pelo fato de estar pagando os Servidores em dia, 

enquanto que no Rio de Janeiro, estão sendo doadas cestas básicas para os servidores, pois não têm 
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recursos para honrar os vencimentos daqueles servidores e, a Prefeita Municipal reduziu a folha de 

pagamento. Nesse momento, o Orador, concedeu um aparte ao colega Vereador Getulio Andrade 

Loureiro, que disse que a atual Administração tem honrado compromissos com servidores que tiveram 

parte de seus vencimentos retidos na gestão anterior. Retomando a palavra, o Orador disse que em 

breve a Senhora Prefeita Municipal, poderá falar que honrou todos às dívidas herdadas. Finalizando, 

agradeceu a atenção de todos. A seguir, retomando a direção dos trabalhos e não havendo mais 

Oradores Inscritos na presente Sessão, o Senhor Presidente consultou o Plenário se esse desejava o 

prosseguimento da presente Sessão, onde os favoráveis deveriam permanecer sentados e os 

contrários que se levantassem. A proposta foi aprovada por unanimidade. Seguindo, e havendo 

numero legal, o Senhor Presidente anunciou a Ordem do Dia, que constou do seguinte: Nesse 

momento, o Senhor Presidente fez explicação suscinta sobre a representação apresentada pelo 

Vereador Getúlio Andrade Loureiro, em desfavor, ao Vereador Levi Alves Pinheiro, que redundou no  

Projeto de Resolução nº 1/2017, de autoria da Mesa Diretoria, que “Suspende Temporariamente o 

Mandato do Vereador Levi Alves Pinheiro”. Nesse momento, o Vereador Wagner Lucas dos Santos, 

solicitou, através de requerimento verbal, vistas ao processo, e, o citado requerimento, foi aprovado por 

unanimidade.  Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 3/2017, 

de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Dispõe Sobre a Criação do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por 

unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 31/2017, de autoria do 

Vereador Dellamar Antônio Almeida, que “Institui Dia Municipal dos Desbravadores Gabrielenses e dá 

Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno 

de discussão e votação do Projeto de Lei nº 32/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

“Institui o Regime de Sobreaviso para Motoristas que Atuam nos Serviços Vinculados à Urgência e 

Emergência e dá Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. 

Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 33/2017, de autoria do Vereador Tiago 

dos Santos e Outros, que “Autoriza Área de Estacionamento de Curta Duração e Gratuito de Veículos 

em Frente às Farmácias e Drogarias do Município e dá Outras Providências”, que após ser discutido e 

votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 

34/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que “Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial 

para Fazer Face às Despesas com o Pagamento de Retenção Indevida em Remuneração de Servidor 

Ocorrida no Exercício Financeiro de 2015”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por 

unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 36/2017, de autoria do 

Poder Executivo Municipal, que “Dispõe Sobre a Criação de Procurador Adjunto na Estrutura 

Organizacional da Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e dá Outras 
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Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por onze votos favoráveis e um contrário. 

Segundo turno de discussão e votação do Projeto de Lei nº 37/2017, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que “Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá 

Outras Providências”, que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Segundo turno 

de discussão e votação do Projeto de Lei nº 38/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 

“Disciplina o Custeio da Manutenção de Pronto Atendimento Municipal, Instalado em Prédio Ocupado 

pelo Município 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 15 de agosto do ano em curso, de acordo com o 

calendário oficial de Sessões Ordinárias. E para constar, eu Secretário, registrei a presente Ata, que 

depois de aprovada será assinada. São Gabriel da Palha, primeiro de agosto de dois mil e dezessete.  

 


