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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia vinte e três de julho de dois mil e dezenove, sob a Presidência Interina do Vereador
Braz Monferdini. Aos vinte e três dias do mês de julho 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 Interina do Vereador Braz Monferdini, às 18h (dezoito horas). Presentes os Vereadores:
Adelino Pinaffo Júnior; Antônio Lopes, Braz Monferdini, Dellamar Antônio Almeida, Delizete Baptista
Pinheiro, João Teixeira Soares, José Luiz Vial, José Roque de Oliveira, Leandro César Valbusa
Bragato, Leomar Jacobsen Ebermann, Levi Alves Pinheiro, Renato Alves Ferreira e Tiago Rocha.
Havendo número legal, o Senhor Presidente, declarou aberta a Sessão e iniciou os trabalhos. A seguir,
o Senhor Presidente Interino, colocou em votação a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 9 de
julho do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente Interino,
colocou em votação a Ata da Primeira Sessão Extraordinária realizada no dia 15 de julho do corrente
ano, que foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o Senhor Presidente Interino, colocou em votação a
Ata da Segunda Sessão Extraordinária realizada no dia 15 de julho do corrente ano, 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: Mensagem n° 37/2019,
que encaminha o Projeto de Lei n° 62/2019, que "Dispõe Sobre a Concessão, Utilização e a Prestação
de Contas de Diárias e Adiantamentos no Âmbito do Poder Executivo do Município de São Gabriel da
Palha/ES; Mensagem n° 39/2019, que encaminha o Projeto de Lei n° 64/2019, que "Altera a Lei
n°2.794, de 24 de Janeiro de 2019, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar Transferências
a Instituições Privadas"; Projeto de Lei n° 24/2019, de autoria do Vereador Braz Monferdini,
"Estabelece Regras para a Circulação de Veículos de Sonorização e dá Outras Providências"; Moção
no 4/2019, de autoria do Veredor José Roque de Oliveira, que "Aplaude os Organizadores do 2° São
João Solidário" Indicações n° 78 a 82/2019, de autoria dos Senhores Vereadores Delizete Baptista
Pinheiro e Dellamar Antônio Almeida; Ofício n° 0499/2019-GP/CM, do Presidente da Câmara Municipal
de São Gabriel da Palha, que encaminha Demonstração Contábil do Poder Legislativo alusiva ao mês
de junho do ano em curso; Ofício n° 066/2019, da Superintendente da Caixa de Assistência dos
Sorvidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha, que encaminha balancetes da receita e

despesa, bem como, relação das despesas pagas, alusivo ao mês de junho do corrente exercíci
financeiro; Ofício n° 85/2019, do Presidente da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal
que informa que no dia 30 de julho do ano em curso, às 13h (treze horas), haverá licitação objetivando ,
/
a contratação de empresa para Execução da Reforma e Ampliação de parte da Unidade de S
Sede; Ofício n° 86/2019, do Presidente da Comissão da Comissão Permanente de Licitação do Poder
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Executivo Municipal, que informa que foi alterada a data da licitação objetivando contratação de
empresa para execução da obra para construção, pavimentação e drenagem de diversas ruas no
Distrito de Vila Fartura e São Gabriel da Palha, para o dia 25 de julho do ao em curso, às 11h3Omin
(onze horas e trinta minutos); Ofício n° 87/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 09 de agosto do ano em curso, às 8h
(oito horas), ocorrerá a Chamada Pública n° 01/2018 - 2 Reedição - FMS, que tem como objeto a
seleção de organização da sociedade civil, visando a celebração de termo de colaboração para
execução de serviços de urgência e emergência ambulatorial, hospitalar e cirurgias eletivas"; Ofício n°
88/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que
informa que no dia 24 de julho do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial n°
050/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de
petróleo (GLP), para uso nas Unidades Administrativas desta Prefeitura e nos seus Departamentos, no
decorrer do exercício de 2019"; Ofício n° 89/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 26 de julho do ano em curso, às 8h
(oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 051/2019, cujo objeto é Constituição de Ata de Registro
de Preços, para aquisição de serviços de plotagem de veículos, de serviços na fabricação e reforma de
placas, faixas e banners para o município de São Gabriel da Palha;

Ofício n° 90/2019, do Pregoeiro

Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 31
de julho do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 046/2019, cujo objeto
é Constituição de Ata de Registro de Preços, para aquisição de tablets e capas para tablets, para os
PACs da Secretaria Municipal de Saúde; Ofício n° 91/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão
Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 01 de agosto do ano
em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 045/2019, cujo objeto é Constituição
de Ata de Registro de Preços, para aquisição de materiais e insumos específicos para atender as
necessidades da Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde;
Ofício n° 92/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que informa que no dia 02 de agosto do ano em curso, às 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão
Presencial n° 053/2019, cujo objeto é Constituição de Ata de Registro de Preços, para aquisição de ,

uniformes para os agentes de combate a endemias e fiscais de saúde municipais; Ofício n° 93/2019,
do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa
que no dia 06 de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial n
055/2019, cujo objeto é aquisição de uniformes para os servidores que executam atividade
manutenção da limpeza pública municipal; Ofício n° 94/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão
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Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 07 de agosto do ano
em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 057/2019, cujo objeto é aquisição de
um veículo automotor, novo, zero quilômetro, destinado ao atendimento dos alunos e profissionais da
Educação Básica deste Município; Ofício no 95/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente
de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 08 de agosto do ano em curso, às
13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 047/2019-Reedição, cujo objeto é aquisição de
materiais e equipamentos para o GRAS, CREAS e ABRIGO LUZ, conforme Resolução CA/ES n° 28 de
15/03/2018; Ofício n° 96/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder
Executivo Municipal, que informa que no dia 13 de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas),
ocorrerá o Pregão Presencial n° 049/2019-Reedição, cujo objeto é aquisição de materiais de
expediente e de papelaria necessários à realização de encontros, cursos e oficinas, necessários ao
desenvolvimento das ações que ocorrem no CRAS, no decorrer do ano de 2019; Ofício n°97/2019, do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no
dia 14 de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas), haverá licitação objetivando a Contratação
exclusiva de Micro empresa ou empresa de pequeno porte, empresa especializada para reforma do
centro de reabilitação de Fisioterapia; Ofício n° 98/2019, 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 n° 060/2019, cujo objeto é aquisição de
equipamentos para os centros de educação infantil; Ofício n° 99/2019, do Pregoeiro Oficial da
Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 02 de agosto
do ano em curso, às 10h (dez horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 036/2019, cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviço de coordenação do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional-PCMSO, para os servidores do Município de São Gabriel da Palha-ES, em
conformidade com os ditames da Portaria n° 24, que trata da Norma Regulamentadora n° 7 e Portaria
no 25, que trata a Norma Regulamentadora no 9, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho SSST/TEM, para a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha; Ofício n° 100/2019, do Pregoeiro
Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 06
de agosto do ano em curso, às 16h (dezesseis horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 048/2019, cujo

objeto é aquisição de materiais e equipamentos para o CREAS nas condições previstas nas Portarias
2.300 e 2.301 - Ministério de Desenvolvimento Social, ambas de 08 de junho de 2018; Ofício n°
101/2019, 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 8h (oito horas), ocorrerá o Pregão Presencial
n° 059/2019, cujo objeto é aquisição de materiais de expediente e de limpeza para a Secretaria
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Municipal de Educação; Ofício n° 102/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 7 de agosto do ano em curso, às 16h
(dezesseis horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 061/2019, cujo objeto é aquisição de materiais de
construção para atender as escolas a rede municipal de ensino; Ofício n° 10312019, do Pregoeiro
Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 20
de agosto do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão Presencial n° 023/2019, cujo
objeto é a Constituição de Ata de Registro de Preços, para aquisição de material permanente (arcondicionado), para atendimento aos diversos setores administrativos da Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha/ES. Nesse momento, não havendo mais matérias no presente Expediente, o Senhor
Presidente interino anunciou a Hora da Tribuna Livre e, concedeu a palavra ao Senhor Avilázio Pereira
Lima, que falou sobre o funcionamento do Grupo de Acompanhamento ao Legislativo (GAL). Dando
seguimento, por não haver mais nenhum munícipe inscrito para a Hora da Tribuna Livre, o Senhor
Presidente interino anunciou a Hora dos Oradores Inscritos e concedeu a palavra ao Vereador Levi
Alves Pinheiro, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente Interino, membros da Mesa,
Vereadores, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo (GAL), ex-vereadores e demais presentes.
Dando continuidade, parabenizou o Senhor Avilázio, por suas palavras à Hora da Tribuna Livre, e,
reiterou a importância do Grupo GAL. Na oportunidade, disse que as outras religiões deveriam criar
seus grupos de acompanhamento, como fez a igreja católica. A seguir, reiterou que quer fazer o melhor
para São Gabriel da Palha, e, na ansiedade, acaba errando, mas busca sempre acertar. Prosseguindo,
conclamou a união dos colegas para auxiliarem no que for possível a Administração, pois com diálogo
tudo pode ser melhorado, afinal todos buscam o melhor para São Gabriel da Palha. Continuando, disse
que fiscalizar não é fazer barulho em rede social. Na oportunidade, disse que os desentendimentos
entre os colegas Vereadores só aumentam os problemas e, recebe salário para trabalhar para e pelo
Município. Para finalizar, reiterou que recebendo o salário pago pela população, nada mais justo que
trabalhar por ela e, agradeceu a atenção de todos. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente
Interino, concedeu a palavra ao Vereador José Roque de Oliveira, que ao iniciar, cumprimentou o
Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, membros do GAL, ex-vereadores e demais
presentes. A seguir, agradeceu a Senhora Prefeita Municipal e a Senhora Secretária Municipal de

Educação, que atenderam sua solicitação com relação ao transporte escolar da Escola do Córrego
General Rondon, pois o ônibus estava fazendo um percurso muito longa e, que agora foi abreviado
com a colocação de mais um ônibus. Seguindo, parabenizou a Senhora Secretária Municipal de
Educação, que enviou para a Casa, projeto de lei aumentando a subvenção destinada a Escola
MEPES. Prosseguindo, parabenizou o GAL, por estar acompanhando de perto a política de São
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Gabriel da Palha. Na oportunidade, disse que o legislativo gabrielense está fazendo o seu papel,
cortando na própria carne, pois afastou dois Vereadores, pois o trabalho da Comissão Parlamentar de
Inquérito, desaguou na Comissão Processante. Continuando, disse que as pessoas de bem têm que
participar da política, pois assim os maus políticos serão afastados. Finalizando, agradeceu a atenção
de todos. A seguir, o Senhor Presidente Interino, concedeu a palavra ao Vereador José Luiz Vial, que ao
iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores, membros do GAL, exvereadores e demais presentes. Continuando, parabenizou o Grupo GAL pelo trabalho que realiza e, na
oportunidade, parabenizou o Senhor Avilázio por suas palavras à Hora da Tribuna Livrre, Prosseguindo,
disse que há alguns meses foi aprovado projeto de sua autoria, para que todos os veículos da frota
municipal, tivesse o Brasão Municipal e, o veículo da Câmara Municipal já está adesivado, quando
parabenizou o Presidente interino, pelo cumprimento da lei. Dando continuidade, falando sobre o JANPS,
disse que sobre o fato de todos os funcionários terem suas carteiras profissionais assinadas pelo mesmo
valor, e, esteve no Hospital "Dr. Fernando Serra", juntamente com os colegas Adelino Pinaffo Júnrior e
Tiago Rocha, disse que alguns funcionários se surpreenderam com essa notícia, e de lá foram ao Senhor
Secretário Municipal de Saúde, que os recebeu, e disse que providencias serão tomadas. A seguir, disse
que a Comissão Processante está trabalhando, que na próxima semana serão ouvidas as testemunhas
arroladas pelos Vereadores afastados, bem com, os dois serão ouvidos. Na oportunidade, agradeceu o
Secretário Municipal de Agricultura e a Senhora Prefeita Municipal pelo patrolamento das estradas para o
Córrego Sete e do Rancho Alto. Dando seguimento, solicitou à Senhora Deputada Estadual, Raquel Lessa,
que providencia o funcionamento da torre de telefonia celular do Córrego Sete, pois a do patrimônio São
José está funcionando. Na oportunidade, disse que na semana pretérita, foi votada a concessão para a
CESAN, da qual não é contra, é contra as condicionantes que não tiveram avanço algum, continua tudo a
mesma coisa, e, espera daqui há algum tempo, estar errado. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Seguindo, o Senhor Presidente interino, concedeu a palavra ao Vereador Leandro Cézar Valbusa
Bragato, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente Interino, membros da Mesa, Vereadores,
membros do GAL, ex-vereadores e demais presentes. Dando continuidade, parabenizou o Senhor Avilázio
por suas palavras à Hora da Tribuna Livre, e, reiterou que tudo o que se tem feito é o melhor para São
Gabriel da Palha. Na oportunidade, reiterou que não é fácil fazer política, mas o objetivo é sempre o melhor
para a população gabrielense. A seguir, disse que a velocidade das informações foi bom para a população,

que fica sabendo de tudo em tempo real, diferentemente do que acontecia antigamente. Prosseguindo,
parabenizou a Senhora Prefeita Municipal e a Senhora Secretária Municipal de Educação, pelas atitudes
com relação ao transporte escola, pois já esteve no ônibus que faz um determinado trecho, pela manhã, e,
é muita responsabilidade. Continuando, disse que com relação à Comissão Permanente, tudo que ser feito
dentro da legalidade, tudo observado minuciosamente e, o trabalho está sendo feito e há prazo para que
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trabalhos sejam apresentados, tudo com seriedade, não havendo dúvidas quanto a isso. Na oportunidade,
parabenizou os servidores que estão colaborando com a Comissão Processante. Finalizando, agradeceu a
atenção de todos. Na sequência, o Senhor Presidente interino, concedeu a palavra ao Vereador Tiago
Rocha, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente Interino, membros da Mesa, Vereadores,
membros do GAL, ex-vereadores e demais presentes. Seguindo, parabenizou o Portal Momento e o Jornal
"Hoje Notícias", por estarem transmitindo às Sessões Ordinárias. Dando seguimento, disse que tinha boas
notícias, quando parabenizou o Deputado Estadual Renzo Vasconcellos, que tem trago coisas boas para o
Município, pois no dia anterior, em reunião com a farmacêutica do Município, e essa em contato com o staff
do referido Deputado, foi liberado sessenta mil reais para aquisição de medicamentos para São Gabriel da
Palha, sem falar das duas pontes liberadas para São Gabriel da Palha via o Deputado Renzo Vasconcellos.
A seguir, falou das atitudes do JANPS para com seu servidores, e, lembrou que avisou à Administração
sobre a citada empresa. Nesse momento, disse que formalizou denuncia contra a JANPS, tanto no
Ministério Público Estadual quanto no Federal, quando disse que não deve temer os Poderes constituídos,
pois quem não deve, não teme. Prosseguindo, reiterou que está acontecendo um crime no Município e daí
a denúncia, e, lembrou que alguns servidores do JANPS pertencem a determinadas categorias que têm
piso salarial, sem contar o péssimo atendimento à população. Finalizando, agradeceu a atenção de todos.
Continuando, o Senhor Presidente interino, concedeu a palavra ao Vereador João Teixeira Soares, que ao
iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente Interino, membros da Mesa, Vereadores, membros do GAL, exvereadores e demais presentes. Nesse momento, parabenizou o Grupo GAL pelo trabalho que vem
executando, pois os encarregados de setores, levam a notícia a todos nas comunidades, como são os
trabalhos dos Vereadores. Dando continuidade, disse que votou favorável à concessão da CESAN, quando
lembrou que concessionária terá de seguir o Plano de Saneamento, pois lá consta o que terá de ser feito.
Na oportunidade, lembrou que se concessão não fosse votada, outra empresa teria que fazer e, pelo que
tem visto é que aonde a CESAN não atua, a população passa por dificuldades. Seguindo, parabenizou a
Senhora Secretária Municipal de Educação, bem como a Senhora Prefeita Municipal, pelo que fizeram com
relação ao transporte escolar, principalmente na região do Córrego General Rondon. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, de acordo com o Regimento Interno, suspendeu a
Sessão, para que as Comissões Permanentes, pudessem trabalhar. A seguir, reiniciando os trabalhos,
o Senhor Presidente anunciou a Ordem do Dia, que constou do seguinte: Primeira discussão e

votação do Projeto de Lei n° 61/2019, que "Dispõe Sobre o Fornecimento e Instalação Gratuita pela
Concessionária de Serviço de Água, de Válvulas de Retenção de Ar (Eliminadores de Ar), para
Hidrômetros a Todos os Imóveis Comerciais e Residenciais do Município de São Gabriel da Palha e dá
Outras Providências", que após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Nesse momento
não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas na presente Sessão, o Senhor Presidente,
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declarou encerrados os trabalhos e convidou todos os Senhores Vereadores, para a próxima Sessão
Ordinária que se realizará no dia 6 de agosto de 2019, 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 três de julho de doissil e dezenove.
‘‘I
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