Câmara Municipal de São Gabriel da Palha
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia nove de julho de dois mil e dezenove, sob a Presidência Interina do Vereador Braz
Monferdini. Aos nove 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 25 de junho 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 28 de junho 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 28 de junho do corrente ano, que foi aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente Interino, colocou em votação a Ata da Primeira
Sessão Extraordinária realizada no dia 5 de julho do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade.
Nesse momento, o Senhor Presidente Interino, colocou em votação a Ata da Segunda

Sessão

Extraordinária realizada no dia 5 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° 35/2019, que encaminha o
Projeto de Lei n° 59/2019, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar Convênio de
Cooperação com o Estado do Espírito Santo nos Moldes do Art. 41 da CF/88, a Celebrar Contrato de
Programa com a Companhia Espirito Santense de Saneamento-CESAN e Delegar a Regulação de
Serviços Públicos-ARSP, nos termos das Leis Federais n° 11.445/07 e 11.107/05, e Lei Estadual n°
9.096/08, e dá Outras Providências"; Projeto de Lei n° 61/2019, de autoria do Vereador Tiago Rocha,
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"; Indicação no 77/2019,

de autoria do Senhor Vereador Tiago Rocha; Ofício n° 0192/2019/SGP-PREV, do Diretor Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores 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 exercício financeiro; Ofício n° 76/2019, do Presidente da Comissão de Licitação
do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 10 de julho do ano em curso, às 13h (treze
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horas), o Pregão Presencial n° 047/2019, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos para o
ORAS, CREAS e ABRIGO LUZ, conforme resolução CA/ES n°28 de 15/03/2018; Ofício n°77/2019, do
Pregoeiro Oficial da Comissão da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal,
que informa que no dia 11 de julho do ano em curso, às 13h (treze horas), ocorrerá o Pregão
Presencial n°49/2019, cujo objeto é a aquisição de materiais de expediente e de papeleira necessários
ao desenvolvimento das ações que ocorrerem no ORAS, no decorrer do ano de 2019; Ofício n°
78/2019, do Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que
informa que no dia 19 de julho do ano em curso, às 8h30min (oito horas e trinta minutos), ocorrerá
licitação para contratação exclusiva de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte para Exeução de
Obra para reforma e ampliação da CMEI "Mercedes Gomes"; Ofício n° 79/2019, do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que no dia 23 de julho
do ano em curso, às 13h (treze horas), haverá licitação para contratação exclusiva de Micro Empresa
ou Empresa de pequeno porte para execução da obra para reforma e ampliação da CMEI "Vóvó Zefa";
Ofício n° 80/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo
Municipal, que informa que no dia 19 de julho do ano em curso, às 11h3Omin (onze horas e trinta
minutos), haverá licitação objetivando Contratação de empresa para execução de obra para
construção, pavimentação e drenagem de diversas ruas no Distrito de Vila Fartura, Município de São
Gabriel da Palha; Ofício n° 81/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Licitação do
Poder Executivo Municipal, que informa que o Pregão Presencial n° 041/2019, cujo objeto é
Constituição de Ata de Registro de Preços, para a aquisição de instrumentos e materiais odontológicos
para atender as necessidades dos consultórios odontológicos das estratégias de saúde da Família,
Mini Postos e unidade sede da Secretaria Municipal de Saúde, foi suspenso para readequação dos
termos do edital e seus anexos; Ofício n° 82/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de
Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que o Pregão Presencial n° 042/2019, cujo objeto
é Constituição de Ata de Registro de Preços, para a aquisição de material de consumo médico
(curativos), para atender as necessidades das estratégias de saúde da Família, pertencentes a
Secretaria Municipal de Saúde, foi suspenso para readequação dos termos do edital e seus anexos,
Ofício n° 83/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão de Licitação do Poder Executivo Municipal, que

informa o Pregão Presencial n°047/2019, cujo objeto é a aquisição de materiais e equipamentos para o
ORAS, CREAS e ABRIGO LUZ, conforme resolução ONES n° 28 de 15/03/2018, foi suspenso para
readequação dos termos do edital e seus anexos; Ofício n° 84/2019, do Pregoeiro Oficial da Comissão
Permanente de Licitação do Poder Executivo Municipal, que informa que o Pregão Presencial n°
049/2019, cujo objeto é aquisição de materiais de expediente e de papelarias necessários à realização
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de encontros, cursos e oficinas, necessários ao desenvolvimento das ações que ocorrerem no CRAS,
no decorrer do ano de 2019, foi suspenso para readequação dos termos do edital e seus anexos;
Ofício n° 003/2019, do Presidente da Comissão de Chamada Pública, que informa que no dia 30 de
julho de 2019, às 10h (dez horas), procederá com a Chamada Pública n° 2/2019-SMDASF - 2a
Reedição, cujo objeto é a seleção de fornecedores (agricultores familiares) de gêneros alimentícios
para doação simultânea a entidades da rede socioassistencial que produzem e disponibilizem refeições
a beneficiários consumidores. Nesse momento, o Senhor Presidente interino anunciou a Hora da
Tribuna Livre e, concedeu a palavra ao Senhor Murilo Cabral de Lacerda, que falou sobre Gestão
Pública. 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 seguimento, disse que tem visto muitas coisas nos últimos tempos e tem certeza que
a Câmara Municipal tem aprovado tudo para o bem de São Gabriel da Palha. Seguindo, disse que
todos querem ser Vereador, e, para isso, deve se apresentar trabalho e não críticas, pois muitos só
sabem criticar, não conseguem fazer uma denúncia sequer. Na oportunidade, disse que para denunciar
tem que ter competência, e entende que certas pessoas gostam de criticar o "Guinha". Continuando,
disse que aprendeu mesmo sendo considerado semi-analfabeto por muitos, e tem consciência do que
é bom para o Município. A seguir, reiterou que nunca viu críticos serem eleitos e sim aqueles que
trabalham para a Comunidade. Dando seguimento, arguiu: a Unidade de Saúde da Vila Comboni, fará
mal ao Município? Finalizando, 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. Seguindo, parabenizou o Senhor Murilo Cabral de Lacerda, por suas palavras à
Hora da Tribuna Livre. Continuando, parabenizou o colega Vereador Levi Alves Pinheiro pelo seu
pronunciamento na Tribuna. A seguir, disse que o Município começa na presente data, as reuniões do
Orçamento Participativo, no Patrimônio de São José, importantíssimo para o município e conclamou
que os munícipes participem. Dando continuidade, parabenizou a Secretaria Municipal de Ação Social,

pela compra de alimentos junto a pequenos produtores, que serão doados a famílias carentes, bem
como, a construção de casas para aqueles que estão abaixo da linha de pobreza. Nesse momento,
externou sua surpresa pelo fato da COOABRIEL ter desistido do terreno para implantação de uma
torrefação, por falta de ambiente e, por consequência, vai se instalar em outro município. A seguir,
parabenizou os colegas pelo passo dado em direção a abertura do Hospital "Fernando Serra", que
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abrirá com vinte e um leitos, e, agora que a população deve juntar-se e sensibilizar o Senhor
Governador, porque agora é a hora. Dando seguimento, parabenizou o colega Vereador José Luiz Vial,
por ter assumido a presidência do Rotary Club e colocou-se à disposição. Finalizando, agradeceu a
atenção de todos. A seguir, o Senhor Presidente Interino, concedeu a palavra ao Vereador Leomar
Jacobsen Ebermann, que ao iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente, membros da Mesa, Vereadores,
membros do GAL, ex-vereadores e demais presentes. Dando seguimento, agradeceu a Deus por mais uma
oportunidade de poder usar a Tribuna e, reiterou que está trabalhando em prol da sociedade. Continuando,
parabenizou o colega Vereador Levi Alves Pinheiro, por suas palavras, quando usou a tribuna, pois as
críticas às vezes são excessivas. Nesse momento, agradeceu a todos que estiveram presentes, inclusive a
Senhora Prefeita Municipal, no evento que comemorou os sessenta anos da Igreja Luterana no Brasil em
São Gabriel da Palha, aonde houveram vários programas. Continuando, parabenizou a organização do
citado evento. A seguir, parabenizou também o colega Vereador José Luiz Vial, por ter assumido a
presidência do Rotary Club, bem como, o Senhor César Gasparini, que assumiu a presidência do Lyons
Clube. Prosseguindo, disse que o Senhor Murilo Cabral Lacerda, falou muitas coisas a Hora da Tribuna
Livre, e, na Administração passada, promoveu algumas atitudes em proveito próprio. A seguir, reiterou que
os Vereadores têm que fazer o bem, sem ver a quem. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Na
sequência, o Senhor Presidente interino, concedeu a palavra ao Vereador Adelino Pinafo Júnior, que ao
iniciar, cumprimentou o Senhor Presidente Interino, membros da Mesa, Vereadores, membros do GAL, exvereadores e demais presentes. Dando seguimento, disse que se alguém que ensinar Vereador, que se
candidate, vença a eleição, mostre trabalho e venha aqui apresentar seus resultados. Continuando,
parabenizou a Deputada Federal Norma Ayub, pela emenda de quinhentos mil reais para São Gabriel da
Palha, para compra de duas retroescavadeiras, bem como, a Senhora Prefeitura Municipal, que preparou o
cadastro de emendas, e que as citadas retroescavadeiras irão para a Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente. Seguindo, parabenizou a Senhora Secretária Municipal de Assistência Social, pelo trabalho
que está realizando. A seguir, disse que cobrará o Senhor Secretário Municipal de Saúde, sobre a
funcionária Larissa, que solicitou reunião com os funcionários do JANPS para que esses, trouxessem as
respectivas carteiras de trabalho, pois a licitação a ser realizada, o JANPS seria o vencedor, o que expressa
um momento infeliz da referida funcionária. Nesse momento, o Orador concedeu um aparte ao colega
Vereador Jose Luiz Vial, que relatou que os funcionários do JANIDS, todos ganham a mesma coisa, que

comprova que há indícios de fraude. Retomando a palavra, o Orador agradeceu o Orador aparteante e,
disse que defende a Administração e essa empresa, será problema para a Administração e, espera que os
responsáveis pela citada empresa, venham a essa Casa, dar explicações. 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,
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Vereadores, membros do GAL, ex-vereadores e demais presentes. Seguindo, sugeriu que quem usasse a
Tribuna Livre, que permanecesse na Casa e com o relação ao servidor Murilo Cabral de Lacerda, esse
participou da Administração passada e as contas do Ex-Prefeito Municipal, foram rejeitadas e o Município
poderia estar em melhores condições. Continuando, parabenizou os Secretários Municipais por tudo que
têm feito e, citou o exemplo da Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo trabalho. Dando
seguimento, disse que teve conversa com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, para trazer
melhorias para os pequenos agricultores e demais áreas. A seguir, reiterou que se o campo estiver bem, o
comércio local também irá bem, o que proporciona mais impostos. Prosseguindo, disse que o jurídico da
Prefeitura Municipal tem que se antecipar, para que não aconteçam erros ao se contratar empresas para
prestarem serviços para a população. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, 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. Dando seguimento, cobrou o processo seletivo para as agentes de saúde, e, ninguém sabe
responder e, aqueles que fizeram o referido processo, querem resposta. Seguindo, disse que nada mais
justo, quem fez o processo, ter uma resposta. A seguir, disse que tem sido cobrado sobre o nome dos
médicos plantonistas e, como há lei dispondo sobre esse assunto, solicitou o cumprimento da lei.
Continuando, disse que o atendimento no Pronto Atendimento está deixando a desejar, e, reiterou que a
empresa não está conseguindo gerir o Pronto Atendimento e, arguiu: como essa empresa conseguirá gerir
hospital? E conclamou a todos para ajudarem a fiscalizar essa situação. Dando continuidade, disse que não
é contra a Administração, apenas que votará os projetos corretos, evitando-se erros. A seguir, disse que a
crítica pode ser a arma dos incompetentes, e, que as críticas com relação ao PA, são fundamentadas.
Seguindo, reiterou que há uma necessidade, de se acompanhar o que acontece no PA. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. Dando seguimento, 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 seguimento,
lembrou que na semana anterior comemorou-se a semana do meio ambiente e, parabenizou o Sargento
PM da reserva, Arildo, pelo trabalho que faz, de plantar árvores. Continuando, disse que na presente data,
conclamou a população a participar. Nesse momento, disse que na semana anterior, aconteceu uma
conferência organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, onde foi apresentados os trabalhos
que estão sendo realizados. A seguir, disse que já esteve com a Senhora Prefeita Municipal, para que se
cobre dos novos deputados federais, para a verba seja liberada em Brasília para construção das duzentas
casas populares, no Bairro Santa Terezinha e no Distrito de Vila Fartura. Seguindo, parabenizou o colega
Vereador José Luiz Vial, pela posse na Presidência do Rotary Club de São Gabriel da Palha. Continuando,
parabenizou o colega Vereado Levi Alves Pinheiro, pelas suas palavras quando usou a Tribuna e, reiterou
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que cada Vereador fiscaliza a sua maneira, cada um tem suas peculiaridades e isso tem que ser respeitado.
Dando continuidade, disse que o servidor que usou a Tribuna, que ao invés de denunciar, que procure a
Senhora Prefeita Municipal para solucionar os problemas previamente. Prosseguindo, disse que o projeto
aprovado com relação à saúde, será benéfico para a população e eu todos têm que ir o Governador, para
que o hospital funcione efetivamente, pois outros municípios estão sendo atendidos aqui. Finalizando,
agradeceu a atenção de todos. Neste momento, o Senhor Presidente Interino solicitou ao Senhor VicePresidente Interino, que assumisse os trabalhos da Mesa para fazer uso da Tribuna. Ao assumir os
trabalhos, o Presidente em Exercício concedeu a palavra ao Vereador Braz Monferdini, que ao iniciar,
cumprimentou o Senhor Presidente Interino, membros da Mesa, Vereadores, membros do GAL, exvereadores e demais presentes. Continuando, disse que a respeito da CESAN, tinha a informar que no
dia 10 de julho, haverá uma reunião com a CESAN, e, espera que seja a última, para ser aparada as
arestas e o projeto, enfim possa ser votado, na próxima Sessão. Prosseguindo, lembrou que a questão
do prazo foi adequada. Seguindo, disse que recebeu ligações de feirantes, daquela que se realiza na
Avenida Bértolo Malacarne aos sábados e, conclamou a Senhora Prefeita Municipal e o Senhor
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a analisarem a situação c/ carinho, pois tudo está
funcionando perfeitamente e os feirantes estão preocupados com uma possível mudança. A seguir,
disse que com relação ao processo seletivo das agentes de saúde, o que falta é apenas uma correção
e, que está para chegar a Casa, citada correção. Nesse momento, falando diretamente para o colega
Vereador Tiago Rocha, disse-lhe que é de sua autoria a lei para se informar o nome dos médicos
plantonistas. Seguindo, disse que o que for relacionado com saúde para São Gabriel da Palha, será
votado pela Casa, quando reiterou, que sempre votará nas matérias que forem do interesse do
Município. Finalizando, agradeceu a atenção de todos. Nesse momento, não havendo mais Oradores
inscritos e nem matérias a serem discutidas e votadas na presente Sessão, o Senhor Presidente, 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, nove de julho de dois mil e dezenove.
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