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ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015. 

 

Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas, reuniu-se o Poder 

Legislativo Municipal no Plenário Édson Luiz dos Santos na Sede da Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua, situada na Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/nº, Centro, Atílio Vivacqua – ES, 

sob a Presidência do Vereador Romildo Sérgio Abreu Machado./ Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Boa tarde gostaria de pedir os colegas vereadores que ocupassem seus 

assentos e com a graça de Deus eu declaro aberta mais uma sessão dessa casa, gostaria de chamar o 

vereador vice-presidente para que ocupasse seu lugar aqui na mesa diretora, vereador Itamar vereador 

e secretario e também doutor Moacyr procurador desse legislativo, gostaria de estar pedindo a 

vereadora Gessiléa para que fizesse a leitura Jeremias nove de vinte e dois a vinte e seis. /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- A verdadeira sabedoria, assim diz Javé que o sábio não se glorie se sua 

sabedoria, que o forte não se glorie de sua força e o rico não se glorie de sua riqueza, se alguém quer 

gloriar-se que se glorie de conhecer e compreender que eu sou Javé que na terra estabeleço o amor e o 

direito a justiça, pois é disso que eu gosto oraculo de Javé, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Gostaria de estar registrando a presença do secretario de saúde Tiago, doutor 

Vinícius, passo a palavra ao vereador e secretario Itamar para que faça a chamada nominal dos 

vereadores e a ordem do dia. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Vereador José da Costa 

Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- José 

Geraldo Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Pedro de Oliveira Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. 

/Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Roberto Alemonge de Souza. /Roberto Alemonge de 

Souza (Vereador):-Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Gessiléa da Silva Sobreira. 

/Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- 

Sandro Duarte Gariolli. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Presente. Jovaci Duarte. /Jovaci 

Duarte Lopes (Vice-presidente):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Itamar 

Moreira dos Santos, presente, Romildo Sérgio Abreu Machado, projeto de lei complementar 

substitutivo 005 de 2015, poder executivo dispõe sobre de cargo de provimento comissionado 
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alterando a estrutura organizacional do município de Atílio Vivacqua, indicação número 05 de 2015, 

vereador José da Costa Neto indica que seja feita cobertura na arquibancada do estádio Lincon Freitas 

Lima, localidade na comunidade de Praça do Oriente, poder legislativo ata da onze sessão ordinária 

realizada no dia dezenove de maio de 2015, poder legislativo ata da decima sessão ordinária da câmara 

municipal de Atílio Vivacqua realizada no dia cinco de maio de 2015, poder legislativo ata nona 

sessão ordinária da câmara municipal de Atílio Vivacqua realizada no dia vinte oito de abril de 2015, 

retorno a palavra para o presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Dando 

sequência a ordem d dia passo a palavra ao vereador José Geraldo Papaceni, vereador Pedro Sampaio, 

Roberto Alemonge, Gessiléa, vereador Sandro, vereador Jovaci, vereador Itamar, a ordem do sorteio 

saiu em ordem ate na mesa aqui, passo a palavra ao líder do prefeito José da Costa Neto. /José da 

Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais esse momento, comprimento a todos os 

nossos nobres vereadores, presidente Romildo Sérgio, que acaba de passar aqui a presidência ao nosso 

vice-presidente nobre colega vereador Jovaci, nosso secretario vereador Itamar, comprimento a todos 

os vereadores do plenário, vereadora Gessiléa boa tarde, boa tarde ao doutor Vinícius que esta nos 

prestigiando na sessão do dia de hoje, secretario Thiago Gava, todos os funcionários que nos 

prestigiam na sessão de hoje, quero senhor presidente vereador Jovaci, nós estamos com um assunto 

que esta na pauta do dia, do nosso município que inclusive tem sido pauta da empresa regional e achei 

por bem apesar de não ter sido feita aqui a uma solicitação por oficio, achei por bem convidar o 

secretario de saúde do nosso município, o jovem Tiago Gava que vem ai, renovando os quadros do 

executivo municipal e esta, a gente tem acompanhado os trabalhos do Tiago e ele em pouquíssimo 

tempo ai a frente da secretaria de saúde mais já desponta com um trabalho muito importante, e sempre 

preocupado ai em prestar o melhor serviço é na área de saúde para a nossa população então em unção 

da, do desligamento de alguns médicos especialista achei por bem convidar o Thiago para que ele 

pudesse se for da vontade do nosso presidente Jovaci estar abrindo esse espaço, tenho certeza que ele 

abrira esse espaço, um espaço excepcional para que o Thiago Gava  nosso secretario possa aqui é 

relatar que realmente tem acontecido e o porque dos médicos especialistas não estarem 

desempenhando as suas funções hoje aqui no munícipio de Atílio Vivacqua, nós sabemos que tem uma 

determinação do ministério publico federal  com relação a questão do ponto eletrônico, a exigência 

mais isso ai com certeza bateu de frente com o interesse dos médicos, eles procuram também os 



 

 

361 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães- s/n – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ –01.637.153/0001-07   

Tel: (28)3538-1505 – E-mail – cmav_secretaria@hotmail.com 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

melhores e os maiores vencimentos né pra sua, para que ele possa melhorar a sua renda e da sua 

família, mais nós não vamos ai esquecer que a população esta ai carente da, dessa assistência e era 

natural que se o medico presta vinte horas semanais, oitenta horas mensais, que ele cumpra esse 

período né, então essa é uma determinação do ministério público federal e o município não esta 

fazendo nada a menos, nada a mais que cumprindo que por sinal se o gestor não cumprir tal 

determinação pode sofrer ai as penalidades da lei, passar pelos que pode acarretar ai sérios prejuízos ai 

tanto para o prefeito como para o secretario de saúde o não cumprimento de tal determinação então 

quero só nobre colega vereador Jovaci presidente que possa então ceder esse espaço de tribuna livre 

para que o secretario possa então estar aqui fazendo suas considerações e abrindo aqui um debate para 

que todos os vereadores possam fazer as suas perguntas, suas explanações tirar as suas duvidas, quero 

comprimentar também o nosso amigo Mazinho juntamente com a sua esposa Liliane, suas filhas sejam 

bem vindos a essa casa, com relação senhor presidente, nobres vereadores a indicação 05/2015,  e nós 

fizemos essa indicação mais desde de já eu quero pedir licença ao nosso nobre colega vereador Pedro 

Sampaio, que é da comunidade de Praça do Oriente, nós achamos por bem fazer essa, essa indicação 

pois nós estivemos presente na semifinal do, do, da copa cinquenta e um anos na semifinal, pois não. 

/Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- É final da copa cinquenta e um anos, é final não é 

semifinal. /José da Costa Neto (Vereador):- Sim domingo agora foi a final, mais eu também estive na 

semifinal e outros jogos que foram realizados na Praça do Oriente, no final, no domingo anterior, então 

nós tivemos a semifinal e também tivemos um prazer de estar na final que aconteceu agora nesse 

ultimo domingo, entre Beira Rio e Filipense, e, e com o resultado do jogo, parabéns ai para o nosso 

Beira Rio que conseguiu ser campeão ai nas duas categorias e parabéns ai ao Filipense por ter sabido ai 

participar com muita disciplina ai dessa final, parabéns ai a toda secretaria de esporte, ao Romero, ao 

Niltinho que organizaram esse campeonato, a todos os atletas, a todas as equipes que participaram 

desse campeonato, desse cercamio e com relação a indicação chamou nos atenção domingo agora 

quando chovia garoa as pessoas se levantavam e saiam da arquibancada e quando a chuvinha passava 

as pessoas voltavam a se sentar, então nós fizemos essa observação, logo ontem na segunda feira nós 

em conversa com o nosso prefeito José Luís fiz essa reivindicação para que toda aquela extensão 

daquela arquibancada recebesse portanto uma cobertura, e o prefeito de pronto já sinalizou uma 

possibilidade ainda esse ano, se não der pra fazer ainda esse ano, no inicio do ano que vem iniciar 
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portanto a cobertura do estádio é, é do estádio Lincon Freitas Lima, de um importantíssimo time 

tradicional Praça do Oriente futebol clube, que eu acredito que a mais de trinta, quarenta anos, o 

vereador Pedro Sampaio pode precisar melhor é uma equipe que a há muitos, muitos, muitos anos já 

né realiza o futebol naquela, naquela localidade, nós estamos fazendo essa indicação já com a, a, a já 

com a pauta para que o nosso prefeito José Luís possa ser realizada da forma que uma vez constituída 

essa cobertura ela já dará maior comodidade tanto para os esportista, para os torcedores, para os 

visitantes, que frequentarem aquela importante Praça esportista do nosso município, então senhor 

presidente é o que nós, é o que nós temos no momento, e volto a pedir portanto a nossa presidência um 

espaço, a concessão de parte para o nosso secretario Thiago Gava, para que possa então fazer  a 

explanação na questão dos médicos especialistas, muito obrigado. /Jovaci Duarte Lopes (Presidente 

em Exercício):- Gostaria de estar cumprimentado o Mazinho a Liliane, doutor Vinicius, secretario 

Tiago, próximo orador a noite Pedro de Oliveira Sampaio. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- 

Quero cumprimentar a mesa, excelentíssimo senhor presidente em exercício vereador Jovaci, nosso 

colega vereador secretario Itamar, todos nobres colegas vereadores, vereadora Gessiléa, cumprimento 

assim o secretario Thiago Gava que nos honra com sua presença, doutor Moacyr, cumprimento o João 

Batista noventa e cinco por cento caiu um pouco mais ta bem é ta dentro do normal, Mazinho meu 

amigo, companheiro seus familiares boa tarde que nos honram com sua presença, a todos os 

funcionários dessa casa, fiquei aqui atento ouvido as falas do nosso nobre colega vereador José da 

Costa Neto, agradeço desde já o seu interesse, assinando a sua indicação, com todo, com todo, com 

toda afeição, com todo carinho, te agradecer mesmo de coração pela sua participação e da sua visão 

em termo de merecimento para nossa população, não só na Praça do Oriente mais também de todos os 

munícipes quando vossa excelência abordou a versão indicação, eu vi a, a distancia para que ela possa 

abrangi, na necessidade de atender a todos aqueles desportistas,  que as vezes estava apreciando um 

futebol de qualidade na Praça do Oriente, eu quero só fazer uma complementação vereador, na sua 

indicação só pra fazer uma, só pra fortalecer ainda mais a sua indicação, ainda na gestão do nosso 

deputado Sérgio Rotes nós tínhamos uma emenda que atendeu a todo esse plano de campo em relação 

a iluminação e arquibancada sendo que nós tínhamos o projeto da cobertura da quadra, da 

arquibancada porem a necessidade maior seria o vestiário do, do estádio Lincon Freitas da Praça do 

Oriente, então nós tivemos que fazer essa adequação e fazer um investimento no vestiário, mais fico 
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feliz que vossa excelência coloca essa indicação e com a as suas falas eu fiquei horado com a 

disponibilidade do prefeito em dando aquele aval em relação a essa indicação, muito obrigado 

vereador parabéns não só a você, mas a minha comunidade por ser um pedaço de Atílio Vivacqua 

então todos os munícipes vão ta sendo bem atendidos nessa, nessa circunstâncias, quero aqui também 

fazer as minhas considerações a secretaria de esporte e cultura na pessoa do Niltinho, na pessoa do 

Romero, em relação ao campeonato bola cinquenta e um, parabenizando por todo o seu trabalho em 

relação ao esporte em Atílio Vivacqua, não vamos frisar somente o campeonato da copa cinquenta e 

um, mais todos os eventos esportivos que acontecem no município e são de alta qualidade e muita 

organização, então parabéns por toda equipe que compõe aquela secretaria, é juntamente com o 

executivo para que esses, essas, esses eventos sejam de fato voltados para a população, com a 

qualidade que tem tido em Atílio Vivacqua, quero também ai só fazer minhas considerações ai do time 

do Beira Rio, começar ai pelo time do Beira Rio pelo sua conquista ao titulo de campeão da copa 

cinquenta e um, as duas categorias e assim eu parabenizo a todas as equipes que participaram, que as 

vezes no esporte não é importante só ganhar, o importante é a participação para que aconteça de fato 

um evento de qualidade, um evento onde as pessoas possam se diverti bem, então parabenizo a todos 

os diretores com suas dificuldades é que participaram na copa cinquenta e um, é quero fazer minhas 

considerações aqui também em relação a, a, a, a, participação do secretario, em relação a saúde, 

acredito que ele vai ta dando um esclarecimento com bastante clareza para todos nós, certamente vai 

haver algumas (?) né, mais ex-vereador suplente nessa casa conhecedor, com muita dedicação, e com 

certeza o seu trabalho ele pode se desenvolver com mais qualidade a partir dos momentos que você 

tenha seu projeto direcionado e voltado para a qualidade de vida e para  a nossa população, aonde não 

venha atingir a nossa população é de fato aquilo que é necessário realmente para a saúde, então aqui já 

é levo minhas considerações e dando meu aval em relação as suas falas, acredito que daqui a pouco 

nós vamos esta ouvido claramente, quero fazer aqui o meu pedido ao presidente é nessa semana eu tive 

visitando né, eu tive essa casa e por infeliz sorte tava chovendo nesse dia, então eu queria ta pedindo 

ao presidente dessa casa que faça a é, é, é faça um pedido ao, a empreiteira responsável por essa 

grande obra, obra que nós acabamos de inaugurar a poucos dias, em relação a, ao teto, ao telhado desse 

prédio, e nesse dia eu tive na casa e tava chovendo e eu percebi varias goteiras chovendo, e molhando 

as vezes alguns documentos dentro da, da, da sala, principalmente na sala do nosso jurídico, na sala do 
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jurídico então queria pedir ao presidente que faça esse pedido a essa empresa responsável que possa 

vim né, eu acho que nós estamos dentro do, do prazo de garantia né, podemos dizer assim de garantia, 

dentro desse, desse prazo ela possa fazer esse, esses, esses reparos ai, porque a chuva ta molhando e 

uma hora pode da um prejuízo maior para os documentos da casa, então esse é meu pedido e quero 

fazer aqui outro pedido presidente, inclusive eu quero ate fazer esse pedido em tribuna, mais que 

depois possa oficializar isso ai com o nosso jurídico da forma que possa legalizar para encaminhar para 

a comissão de festa, a ultima festa que nós tivemos no município festa ate, ate muita divulgada, ate 

com polemica mais uma festa que traga né essa tranquilidade para a população, uma festa tradicional 

que venha atender o produtor rural, e que passa e que faça essa casa também a prestação de contas 

dessa festa para que nós possamos analisar, então que eu to pedindo em tribuna que a comissão de 

festa possa estar encaminhando a essa casa a prestação de conta da festa, da ultima festa que tivemos 

no munícipio de Atílio Vivacqua e depois vo ta pedindo o nosso jurídico que possa ta oficializando 

isso pra gente e que. /Jovaci Duarte Lopes (Presidente em Exercício):- Parte concedida ao vereador. 

/José Geraldo Papaceni (Vereador):- Inclusive vereador fiquei muito feliz de tocar nesse assunto, 

porque nós tivemos uma denuncia na festa passada por irregularidade, e essa casa, não demostrou 

nenhum interesse em ver, a denuncia que teve na festa de Atílio Vivacqua de 2014, só pra lembrar o 

senhor. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Obrigado vereador, podemos né ta formalizando 

isso ai, e que possa todos os munícipes estar tendo acesso a essa informação, que eu acho eu que é de 

interesse de todos os munícipes, muito obrigado. /Jovaci Duarte Lopes (Presidente em Exercício):- 

Vereador José Geraldo Papaceni, não vai fazer uso da palavra, vereador Roberto Alemonge de Souza 

também não vai fazer uso da palavra, vereadora Gessiléa da Silva Sobreira. /Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- Gostaria de cumprimentar o nosso presidente em exercício nosso colega 

vereador Jovaci, secretario nosso amigo Itamar, colegas vereadores, secretario de saúde Tiago, o nosso 

advogado doutor Vinícius, e um amigo que eu acho que dessa câmara aqui ele não ta mil ele ta com 

umas faltas ai pendentes ai tem que ta nos justificando em Batista, você não ta vindo direitinho não, e 

essa família linda que ta nos visitando nessa noite, com uma noticia ate muito boa para estar casa, 

então cumprimentar a todos vocês Mazinho, Liliane essas meninas lindas né, obrigado, bom em 

relação ao pedido do líder do prefeito que o secretario venha a essa tribuna dar uma explicação em 

relação a saúde eu já digo que sou favorável, porque eu gostaria de fazer algumas perguntas, gostaria 
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realmente de esclarecer algumas coisas que realmente né, me traz algumas duvidas né, então quer dizer 

eu gostaria realmente que o secretário pudesse ta esclarecendo com relação a esse pedido do ministério 

publico, o, o horário dos especialistas eu não to falando de médicos não, to falando desses médicos 

especialistas que são os cardiologistas, quer dizer o cardiologista, o ginecologista, o ortopedista, o 

pediatra, então são essas especialidades que foram pedidas no ministério publico para que cumprisse o 

horário é isso que eu queria ver, porque é um papel onde o ministério publico me diz isso que eles tem 

que cumprir esse horário, pra gente poder ate ta dando uma, uma, quer dizer uma ta sendo solidário a 

esse povo que ta sem esse especialista, sabemos que o CRE hoje não atende essa demanda que o nosso 

município atende com esses especialistas mesmos que venha uma vez por semana ou duas eu não sei, 

então bom enfim eu gostaria realmente que o secretario viesse aqui e pudesse me explicar, e em 

relação a festa reforço aqui o pedido do vereador Pedro Sampaio porque essa casa se eu não me lembro 

autorizou nesta festa que como eu disse no dia que pediu autorização dessa casa para que fosse votado 

um valor para que o executivo usasse nessa festa eu disse que já estávamos quatro, quer dizer sete anos 

como vereadora e é meu segundo mandato e nunca me foi pedido isso a essa casa e foi ate uma 

surpresa pra mim, o executivo nunca pediu isso nesta casa, então foi o primeiro ano e foi ate uma 

surpresa pra mim o executivo pedir isso, essa, essa, essa autorização para ser usada... /José da Costa 

Neto (Vereador):- É vereadora a senhora me permiti... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- 

Vereador deixa eu só terminar de concluir, então é, é realmente foi pedida a essa casa uma autorização 

para ser usado esse dinheiro, eu fiquei quatro anos aqui, já estou no meu terceiro ano do segundo 

mandato e foi a primeira vez que foi pedido, então quer dizer eu espero de uma forma a gente pode ta 

dando satisfação e bem lembrado pelo vereador Papaceni, que foi feito realmente ate pra é, é Maria 

Rita, né isso, veio aqui na câmara fazer uns questionamentos, então quer dizer seria importante pra 

gente pode é presidente eu concedo a parte ao vereador Zé Neto presidente. Já agradeço a vereadora 

desde já, se não me falha a memoria, na gestão passada o então prefeito Hélio Lima falecido, foi 

pedido também um valor de bem pra realização da exposição daquela época, vossa excelência era 

vereadora... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Não, não era não... /José da Costa Neto 

(Vereador):- Não era vereadora... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Não, eu não era não... 

/Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Eu vim de 2009 pra cá... /José da Costa Neto 

(Vereador):- Na gestão passada, a senhora já era vereadora... /Gessiléa da Silva Sobreira 
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(Vereadora):- Sim mais não era o Hélio que era prefeito era o Zé Luís... Ata então desculpe, mais 

então vossa excelência disse que foi a primeira vez, na verdade não foi né... /Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- Pra mim sim como vereadora foi...  /José da Costa Neto (Vereador):- Na 

gestão do hélio Lima foi feita também, ele fez um pedido que no meu parecer normal, não tem nada de 

anormal nisso, e como relação a solicitação da prestação de contas nada mais justo que a comissão de 

festa, pelo, pelo que eu conversei ate com o Niltinho hoje, os secretario de agricultura e o secretario da 

comissão de festa ainda não foi fechado ainda tem alguma coisa a ser pago, ser liquidada, mais a 

intenção da comissão de festa assim que haver um fechamento encaminhar para essa casa a prestação 

de contas para analise de todos, obrigado vereadora. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Não 

claro com certeza, eu certeza que vão mandar para esta casa, ate a pedido, porque como eu vou dizer, é 

o meu segundo mandato e nunca chegou, e se chegou não chegou as minhas mãos como vereadora 

alguma prestação de contas da festa, mais também se isso é normal se não é também não sei, mais 

enfim eu reforço ai o pedido do vereador, quando o vereador for ta assinado estarei junto, e também 

peço ao presidente ai em exercício se puder realmente autorizar o secretario que viesse a tribuna eu 

reforço aqui o pedido do vereador líder do prefeito Zé Neto, obrigado. /Jovaci Duarte Lopes 

(Presidente em Exercício):- Agora eu vou chamar o vereador Sandro, ah não vai fazer uso no 

momento, já falou que não vai, quero chamar o vereador Itamar Moreira dos Santos. /Itamar Moreira 

dos Santos (Secretario):- Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente em exercício Jovaci Duarte, 

nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, Batista noventa e cinco por cento o vereador já 

disse aqui, mais ta quase chegando a cem, cumprimentar doutor Vinícius, secretario de saúde Tiago 

Gava, nobres colegas vereadores e a Liliane minha prima, Mazinho com a sua filha, é uma satisfação 

muito grande vocês estarem com a gente nessa tarde, hoje inclusive eu ate tenho em mãos aqui um 

pedido de tribuna livre e gostaria de pedir aos nobres colegas que na sessão passada eu fiz esse pedido 

ontem e gostaria que os nobres colegas se assim vocês proceder uma tribuna livre para Liliana minha 

prima, pra falar sobre, sobre a sua filha, que ate quero parabenizar desde já, Liliana onde a garota aqui 

em Atílio Vivacqua foi a primeira a (?) parabéns e pedir também o apoio de todos os nobres colegas e 

assim ela vai melhor explicar melhor que (?) assim se os senhores permitirem esta fazendo esse 

pedido, e vou ate ler o pedido que eu fiz, excelentíssimo senhor vereador, não, excelentíssimo senhor 

presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, excelentíssimo senhor vereador Itamar Moreira dos 
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Santos, excelentíssimo senhor presidente eu Itamar Moreira dos Santos, cidadão residente nesse 

município de Atílio Vivacqua Espirito Santo, venho por meio deste solicitar a vossa senhoria tribuna 

livre para a senhora Eliana Campos Nogueira para a sessão ordinária dessa casa de leis, a ser realizada 

no dia 30 de junho de 2015, as dezessete horas para solicitar apoio dos vereadores para sua filha, sem 

mais para o momento, elevamos distintas estimas, (?) então eu gostaria de pedir aos nobres colegas que 

se sensibilizasse e que pudessem estar dando esse apoio pra que ela tenha essa tribuna livre e vou ta 

saindo desse assunto parabenizar o vereador José da Costa Neto, pelo indicação da cobertura em Praça 

do Oriente, pode contar com o apoio da gente presidente ou grande líder que foi uma ideia brilhante, 

porque realmente necessita de uma cobertura, e parabéns também ao vereador Pedro porque é sua 

comunidade, e o povo cm certeza, o povo de Praça do Oriente, vão ficar muito feliz, com  a grande 

ideia do vereador Zé da Costa Neto, parabenizar ainda o secretario Thiago Gava, que teve no sábado 

uma hora da tarde, na paroquia Santo Antônio,  quando foi convidado pelo presidente do conselho de 

saúde onde o padre frei Geovani, deu a palavra para que ele prestasse esclarecimento falar sobre saúde, 

parabéns secretario pelo esclarecimento que onde muitas pessoas pode estar entendendo, o que o 

secretario da saúde explicou, e o porque da perda desses médicos, que realmente o nosso povo esta tão 

carente e necessitado no município, eu ate não vou me alongar muito aqui porque com certeza o 

secretário vai estar aqui fazendo um esclarecimento melhor, eu só tenho que parabenizar porque aquele 

dia no sábado, eu fiquei feliz aonde foram feitas varias perguntas porque ate então ninguém sabia o 

motivo, o porque o ministério público a Gessiléa já falou agora pouco que ela vai fazer algumas 

perguntas, e eu gostaria de dizer que o secretario vai estar apto para responder, e também eu quero 

estar atento ouvindo, as falas atentamente pra que as pessoas quando vier perguntar a gente também ter 

argumento pra que a gente possa falar e ta sabendo a verdade parabéns secretario e agradecer aqui eu 

acredito presidente eu pedi para os nobres colegas, presidente e vossa excelência o pedido que eu fiz 

de tribuna livre e muito obrigado e eu que agradeço, boa noite a todos. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- 

Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais essa tarde, cumprimentar o presidente vereador 

Romildo Sérgio Abreu Machado, vereador e secretario Itamar Moreira dos Santos, doutor Moacyr 

compondo o corpo jurídico dessa casa, nobres colegas vereadores, o secretario Thiago Gava, doutor 

Vinicius nosso advogado presta ai um excelente trabalho ai a população do nosso munícipio e pra nós 
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vereadores, o Batista que pra mim continua sendo cem por cento, obrigado Batista pela sua presença, 

nos alegra muito sua presença, também aqui deixar um abraço pro Mazinho, amigo nosso, Eliana e 

suas duas moças é um prazer ter vocês conosco, cumprimentar também a todos os funcionários dessa 

Casa, dizer a vocês que sem vocês pra trabalhar conosco fica difícil, então quero falar sobre alguns 

assuntos que vem acontecendo nesse município, primeiro dizer ao nobre colega vereador Itamar 

Moreira dos Santos, que eu estou de acordo com seu pedido de tribuna livre ta pra Eliana, não deu pra 

ser votado na semana passada mais já vou deixar meu voto favorável agora para você fazer suas 

palavras aqui, quanto também ao pedido do nobre colega vereador líder do prefeito José da Costa Neto 

sobre o secretario esta aqui né fazendo dando algumas explicações, também estou de acordo também, e 

dizer ao nobre colega vereador Pedro de Oliveira Sampaio, que quanto ao pedido que venha a 

prestação de contas do executivo vossa excelência pode fazer o oficio e encaminhar, agora vossa 

excelência faça da melhor maneira que vossa excelência quiser, mais o senhor mesmo pode fazer o 

oficio e encaminhar, dizer a vocês que o trabalho continua então tem mais pessoas ai pra fazer pedido 

não vou me prolongar muito e agradeço e uma boa tarde pra vocês. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vamos estar colocando em votação o pedido de tribuna feita por Liliana Campos 

Nogueira para a sessão do dia 30 que é hoje, nós tivemos uma diferença de sessão por mês ter cinco 

terça feira, então na sessão passada não houve sessão e por isso o pedido veio para o dia de sessão 

então vamos apenas consultar o plenário a respeito do pedido de tribuna, vereador Sandro. /Sandro 

Duarte Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro. /Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé da Costa Neto. /José 

da Costa Neto (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Favorável. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- 

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- As atas, ata da nona sessão ordinária da 

câmara municipal de Atílio Vivacqua com a data vinte oito de abril, desculpe realizada em vinte oito 
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de abril de 2015, vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- 

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Roberto. /Roberto Alemonge de Souza 

(Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pedro Sampaio. /Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):-  Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé da 

Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- 

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes 

(Vice-presidente):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por 

unanimidade a ata da nona sessão ordinária da câmara municipal, ata da decima sessão ordinária da 

câmara municipal de Atílio Vivacqua realizada em 05 de maio de 2015, vereador Sandro. /Sandro 

Duarte Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):-Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):-Favorável. 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Vereador Pedro Sampaio. /Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé da Costa 

Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):-Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):-Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- 

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes 

(Vice-presidente):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Aprovado por 

unanimidade a ata da decima sessão ordinária desse poder legislativo, ata da decima primeira sessão 

ordinária da câmara municipal realizada em 19 de maio de 2015, vereador Sandro. /Sandro Duarte 

Gariolli (Vereador):- Favorável. Vereadora Gessiléa.  /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- 

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge 

de Souza (Vereador):-Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro. 

/Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Zé da Costa Neto./ José da Costa Neto (Vereador):-Voto favorável. /Romildo Sérgio 
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Abreu Machado (Presidente):- Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é 

favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Itamar. /José da Costa Neto 

(Vereador):-Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. /Jovaci 

Duarte Lopes (Vice-presidente):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Aprovado por unanimidade a ata da decima primeira sessão ordinária da câmara municipal de Atílio 

Vivacqua, encerrado o expediente do dia, gostaria de estar convidando pra fazer uso do seu pedido de 

tribuna livre Liliana Campos Nogueira por favor nos de a honra de ocupar a nossa tribuna. /Liliana 

Campos Nogueira (Tribuna Livre):-  Bom primeiramente eu gostaria de cumprimentar essa casa, a 

mesa aqui o presidente, os vereadores presentes, os secretários presentes, o nosso secretario de saúde 

Thiago Gava que é o nosso amigão, e os demais visitantes, gostaria também de agradecer a Deus pela 

oportunidade de estarmos aqui fiquei muito feliz, porque é uma casa que meche muito comigo né, 

porque tenho raízes aqui plantada vocês todos sabem, mais eu gostaria de agradecer ao Itamar, que eu 

estive na casa dele deve ter um mês e pouco conversando com ele e ele falou ia abrir, tentar ver o que 

que ia fazer, ele chegou lá em casa a uns quinze dias a trás falando que ia fazer esse pedido a casa de 

tribuna livre, ai eu já tinha passado também pra alguns vereadores aqui ate na festa, pro Zé Neto com 

sua esposa, pro Roberto, pro Jovaci já tinha comentado também pedindo um apoio que a minha filha 

entrou num concurso de garota da Rainha Vip Sul Capixaba ai ela mandou as fotos pra lá, outras 

meninas aqui também do município mandou foto e ela foi em primeiro lugar e ela que vai representar o 

município de Atílio Vivacqua, vou chamar aqui a frente agora pra vocês conhecerem ela, é grande 

igual a mãe pra não dizer ao contrario e hoje eu estou aqui pra apresentar ela pra vocês e dizer que ela 

vai representar o município de Atílio Vivacqua e pedir o apoio de vocês porque vai ser em Mimoso, 

vai ser dia quatorze de novembro lá em Mimoso e eu vou precisar muito de vocês nesse dia, vou 

precisar de torcida, já pensou se ela for a rainha aqui representando o nosso município e também se ela 

não ganhar só de saber que o nosso município ta com uma moça bonita dessa rsrsrsrsrs, representado, é 

meio suspeito eu falar, mais ela é uma  menina bonitinha, muito bonita, mais você já pensou tem a 

miss de Kenedy, de Cachoeiro de  Itapemirim, de Rio Novo, de Vargem Alta e de Atílio Vivacqua ela 

vai ta com a faixa né do município e não tem ninguém lá pra apoiar ela, eu vou precisar muito de 

vocês, vou trazer os convites aqui no dia, inclusive o convite vou precisar mais ainda do apoio de 

vocês que tipo assim vai ter que pagar porque lá vai ter pra entrar né, ai um bufe, ai mais eu vou contar 
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com apoio de vocês, e to aqui pra pedir isso é vou passar a palavra pra ela agora pra ver se ela quer 

falar alguma coisa se ela quiser sentar. /Lorena (Candidata ao concurso Rainha Vip sul 

Capixaba):- Boa noite a todos, boa tarde a todos da casa, a mesa, bom como minha disse eu fui 

escolhida entre as meninas do município que mandaram as fotos é a revista mesmo que promove esse 

evento que é lá em Mimoso, que acho que participa dezoito municípios e eu fui escolhida de Atílio 

Vivacqua, então eu vim pedir o apoio de vocês porque quanto mais gente melhor lá, porque a torcida 

vai ter varias pessoas de vocês lá pra fazer o nome do município lá também e obrigada. /Liliana 

Campos Nogueira (Tribuna Livre):- Bom ta vendo como é igual a mãe, quero agradecer a 

oportunidade, muito obrigado a vocês, obrigado mesmo de coração e já conto com o apoio de vocês ta 

bom, obrigado Itamar. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pode ter certeza que nós 

presentes ou ausentes nós vamos torcer muito por você Lorena primeiro por ta representado o nosso 

município, segundo como a sua mãe disse vocês tem raízes plantadas nesse legislativo, e nós temos a 

obrigação se não fosse tão bonita já de torcer por você, mais bonita desse jeito, a gente fica na torcida 

que você ira representar esse município muito bem e eu tenho certeza que vai fazer, eu só fico com 

pena do Marcinho se for um pai ciumento vai sofrer demais, uma filha bonita dessa, vai sofrer demais, 

mais parabéns por ter ate aqui já sendo escolhida como representante de Atílio Vivacqua nós vamos 

torcer muito, primeiro pela sua beleza e segundo pela amizade que nós temos pela sua família, nos 

lembre quando tiver chegando próximo, vê o que nós precisamos organizar, e tenho certeza que Atílio 

Vivacqua vai estar presente lá nessa ação que você vai desenvolver em nome do município, então 

parabéns, parabéns aos pais, a Eliana a todos vocês ai pela filha que tem, tenho certeza que aonde Deus 

tiver reservado um lugar pro nosso saudoso Édson Cristo ele vai ta alegre hoje, primeiro que a filha 

aqui na tribuna, a neta aqui na tribuna, eu já ofereci meu lugar pra Eliana ano que vem, eu vou deixar 

minha cadeira pra ela se ela quiser ser candidata, ela não quis no ano atrasado, não quis na eleição 

passada, e esse ano já estou oferecendo de novo minha cadeira, e agora eu estou parando e a minha 

vaga é pra você, então parabéns a Mazinho a todos vocês ai pela filha e continue assim se dedicando a 

sua beleza e representando bem o nosso município, tão pedindo vereador Zé da Costa Neto, para que o 

nosso secretario Thiago, tendo em vista os últimos acontecimentos envolvendo a saúde, essa questão 

dos médicos, das especialistas nós vamos estar abrindo a tribuna dessa casa, para que o secretario 

Thiago possa fazer suas explicações, por favor secretario mate a saudade do tempo que vossa 
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excelência era vereador e de as suas explicações. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de 

Saúde):- Uma boa tarde a todos né, ainda é quase seis horas né, é uma satisfação pra mim subir 

novamente aqui nessa tribuna, vereador presidente lembrou que eu passei um período como suplente 

do vereador amigo Sandro, e um período que pra mim, um período muito importante pra experiência, e 

estar a frente de uma de, de um cargo desse então assim é muito importante essa experiência fico feliz, 

em retorna a essa tribuna, agora como secretario de saúde, recebi o convite ai em fevereiro deste ano 

pra assumir a pasta e a pedido do prefeito a gente, assumiu esse compromisso pela experiência que a 

gente tem também na área da saúde, tem quase nove anos trabalhando na área da saúde e acredito que 

tenho muito a contribuir pra essa pasta, é a municipalidade ta sofrendo ai uma situação que é a falta de 

médicos né especialistas no município, município é antes da gente começar a falar eu gostaria né, 

cumprimentar perdão a mesa na presença do presidente Romildo, vice-presidente Jovaci, secretario 

Itamar, procurador doutor Moacyr, os nobres colegas ai vereadores Sandro, Gessiléa, Roberto, Pedro, 

José Neto e José Papaceni, cumprimentar a família do Mazinho, ta é Mazinho eu posso te falar o 

seguinte eu acho que eu sei como ta seu coração numa hora dessa, seu da Liliane por ser um exemplo 

de filha, meu filho ele ta fazendo trinta dias hoje, o João Pedro nasceu ta um rapazinho já lá, então é 

assim antes da gente ser pai a gente  tem uma visão agora como pai a gente tem outra visão então é 

assim eu to começando a sentir na pele tem tudo a ver com a gente, o que a emoção de ter um filho, o 

carinho que a gente tem que ter, e o filho quando ele parte pro caminho que nos deixa felizes e a 

sociedade feliz a gente fica muito feliz e contente e essa questão da sua filha pode contar comigo 

também porque eu quero ir lá prestigiar também, a Liliane é funcionaria da saúde, né e a gente tem que 

prestigiar quem representa o município, é lembrando também que hoje, é hoje nós fizemos a nossa 

conferencia municipal de saúde, é vereador José Neto estava presente, onde nós depararemos três eixos 

é Liliane também né, no geral temos é três eixos para a conferencia estadual, onde o estado junta três 

eixos de cada é município e na estadual se faz os pontos pra levar par conferencia nacional, a saúde do 

município deu um passo positiva onde nós levantamos três problemáticas, e ali tinham representantes 

do legislativo, tinha representante do executivo, usuários representantes do conselhos, do idoso, de 

saúde, do adolescente e representantes profissionais e representantes dos usuários do sistemas, então 

ali poderia ter mais gente mais o horário foi o dia todo, alguns tinha seus compromissos mais foi um 

encontro positivo né Liliane, pro município nós levantamos as problemáticas, vamos levar algo pra 
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conferencia estadual, para ver se a gente consegue melhorar a saúde do pais, município voltando a 

falar a questão dos médicos, o município ele sofreu uma, uma recomendação do ministério púbico 

federal desde de 14 de setembro de 2014, onde o ministério publico federal, onde ele notificou todos 

os municípios do sul do estado, quanto a carga horária de medico e odontólogos ta, então isso se 

passou setembro de 2014, foi-se passando virou 2015 e em fevereiro de 2015, o nosso ministério 

publico municipal notificou o município e determinou o prazo de dez dias pra resolver, encima da 

notificação recomendatória, 004/2014, e nesse intervalo eu tava assumindo a secretaria de saúde e caiu 

essa situação na minha mão onde, onde sofremos essa, essa recomendação pra ser regularizada de 

ponto biométrico, ok e foi é então nós fizemos, entramos em licitação compramos  os pontos só que os 

pontos, hoje o município tem é três unidades básica de saúde, nós temos um o hospital, nós temos uma 

AMA é e ficaria difícil comprar quinze pontos eletrônicos então nós priorizamos, a compra de três 

pontos onde implantamos, um ponto na secretaria de saúde pra atender a rede básica, todos os 

profissionais do PSF, e os dentistas ali da área, farmácia e a sala de vacina, implantamos um ponto no 

hospital onde iria ali atender médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, 

motorista é limpeza, (?) cozinha, vigia, e implantamos um outro ponto na AMA, onde se encontra ali 

nutricionista, psicóloga os médicos especialistas em questão, é fisioterapeutas, os servidores que 

regularizam as consultas e exames pra Cachoeiro, pra regional e a partir do momento que 

implantamos, é nós demandamos um tempo o ministério deu um prazo de vinte, dez dias a partir de 

fevereiro, e somente em junho e primeiro de junho que nós conseguimos colocar pra funcionar, então 

se gerou uma o que, uma insatisfação do servidor da classe medica, pelo motivo de ter que cumprir o 

ponto eletrônico, enfim pelo, pelo período que eu me encontro na secretaria, eu identifico que o gestor 

no passado talvez eu antes do tempo pelo menos cinquenta por cento do meu tempo era preocupado 

com carga horaria de servidor, era gente ligando cadê o medico, cadê o enfermeiro dentista não veio, 

cadê entendeu então assim, esse ponto ele veio pra regularizar ta, nós estamos atendendo há uma 

recomendação, agora tem um impacto hoje na secretaria nós temos 182 servidores lá ta, somente oito 

médicos saíram, mais eu tenho que deixar claro pro senhores que hoje o nosso hospital esta 

funcionando normalmente, servidores cumprindo seu horário com ponto eletrônico, hoje a nossa 

secretaria de saúde que é o ponto que trabalha ali com servidores dentistas, o pessoal da sala de vacina, 

farmácia e os servidores do PSF, esta funcionando normalmente, e a AMA também esta funcionando 
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parcialmente, sem a presença dos médicos especialistas, mas com fisioterapia normalmente, todos 

cumprindo sua carga horaria normalmente, fisioterapia, nutricionista, psicóloga é fonoaudióloga e 

esses servidores estão cumprindo, é agora eu gostaria de perguntar aos senhores, o que os senhores 

ouviram na rua, eu dei entrevista na tv, sobre a situação e o que os senhores tem a perguntar, a gente 

implanta um sistema que é uma recomendação isso não é só Atílio Vivacqua, isso é uma 

recomendação do ministério publico federal pra todos os municípios, Atílio Vivacqua implantou e ta 

sofrendo com o impacto mais eu garanto aos senhores e os senhores podem ter certeza e se quiserem o 

registro mensal de ponto, vocês podem ter o acesso, os servidores tão cumprindo a carga horaria e as 

questões dos médicos é o seguinte eu não fui comunicado em momento nenhum que eles estavam 

insatisfeitos, em momento algum, eu sou o gestor da saúde do município juntamente com o prefeito, 

então, se vou dar um exemplo, se hoje eu trabalho numa empresa cofril, se eu estou insatisfeito com 

alguma coisa,  ou seja eu tenho que procurar quem, tenho que procurar o encarregado, eu tenho que 

procurar o diretor do setor ou tenho que procurar o dono, esse é um exemplo, no sistema publico não é 

diferente, se eu sou um servidor hoje, eu sou um servidor estou dotado como secretario municipal (?), 

mais eu sou enfermeiro, se lá na minha área de PSF eu estou insatisfeito com alguma coisa, ou é a 

questão salarial, ou é a questão da carga horaria eu tenho que procurar eu tenho que procurar quem, eu 

tenho que procurar o secretario, o coordenador, ou ate o prefeito, e se gerou uma situação, porque a 

comunidade fica indignada com a situação que com certeza eu, eu fico triste, porque a população não 

pode parar por isso, e o servidor simplesmente ele sai e vai embora, entendeu, sendo que oito desses 

servidores quatro são efetivos no cargo, esse cargo é um cargo de vinte horas semanais, com um 

salario de dois mil, trezentos e três reais, onde os servidores assinaram um contrato, eles e os que uns 

prestaram concursos, uns assinaram um contrato pra vinte horas, e a partir do ponto eletrônico, não 

querem cumprir, então fica essa interrogação Sandro, porque não me procuraram, porque eu não posso 

sair correndo atrás de medico, eu tenho que ser justo, a Liliane ta aqui é agente de saúde, ela é um 

profissional do nível médio, uma pessoa que limpa do chão de uma unidade de saúde é profissional de 

nível médio, um técnico de enfermagem é nível médio, um vigia é nível médio, porque que eu tenho 

que correr atrás de um profissional de nível superior, então pra mim todo mundo é igual, todo mundo é 

servidor, a prefeitura e elegia um salario, e cobra a carga horaria e nesse sentido, nós sofremos esse 

impacto, ta nós temos a proposta pra fazer aos servidores, só que eles já alguns já me pediram licença, 
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eu não vou conceder licença, há um servidor que abandonou o serviço eu preciso dele, eu tenho que 

conceder licença a um servidor que eu tenha outro pra repor no lugar, agora um servidor que 

abandonou o serviço, vai embora, como que eu vou conceder uma licença eu to puxando a 

responsabilidade pra mim, eu como gestor estou cumprindo uma recomendação, do que como disse no 

inicio estar sendo importante para a municipalidade, porque vou dar um exemplo, um medico do PSF, 

antes ele chegava oito horas pra trabalhar, hoje ele chega sete, entendeu Sandro, então. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Quanto ganha um medico secretario. /Thiago Delorence 

Gava (Secretario Municipal de Saúde):-O medico... /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Do PSF, a carga é quarenta horas semanais... /Thiago Delorence Gava (Secretario 

Municipal de Saúde):-Isso, a carga horaria do medico do PSF, é quarenta horas semanais ta, só que a 

lei nos permite, da um dia dê off, pra ele estudar, pra fazer um pós, então hoje o servidor medico ele 

vem quatro dias inteiros no município, e tem um vencimento de nove mil é seis, nove mil duzentos e 

sessenta e cinco reais e alguns centavos , esse salario , o salario bruto então desconta-se o INSS, o 

imposto de renda, ele recebe insalubilidade, ganha uma gratificação de pemaque então ele ganha ai 

com o ticket,  com as da sete mil e oitocentos reais limpo, e o servidor de vinte horas tem um salario, 

tem um piso salarial de dois mil trezentos e três, pra vinte horas médicos especialistas, só que a gente 

cai na situação presidente de ta num cargo efetivo, então eu não posso fazer um processo seletivo, pro 

um servidor de vinte horas, pro servidor de vinte horas sendo que tem metade efetivo e metade 

contrato, entendeu, então eu tenho que seguir o processo, o processo seletivo foi feito em dois e treze 

que foi prorrogado pra mais um ano, que findou dois e quatorze né, pra exercício de dois e quinze, 

num prazo de dois anos de validade ai, no final do ano tem que fazer outro processo, e eu não poderia 

mexer no salario agora sem complicar agora, entendeu, então como mexer no salario que eles tão 

reivindicando Gessiléa se eles não cumprem carga horaria, então assim não querem cumprir a carga 

horaria, então eu posso atender a demanda deles, preciso de aumento, quero aumento, prefeito ta 

disposto a resolver, só que primeiro tem que ficar trinta dias no ponto, que ai efetivou os trinta dias , o 

primeiro relatório, o primeiro relatório eu vou mandar pro ministério publico, como me recomendou, 

aqui doutor ta cumprindo todos os servidores, só que essa classe saiu, voltou vai cumprir, cumpriu, 

eles tão querendo um reajuste, a municipalidade o executivo tem essa resposta, o que o senhor me 

sugere entendeu, então antes de qualquer coisa eu tenho que fazer cumprir as vinte horas do servidor 
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entendeu Papaceni, eu como gestor não posso puxar a responsabilidade pra mim, e bater no ombro do 

medico e falar assim, doutor pode vir dez horas semanais, sendo que eu tenho seis classes de vinte 

horas no município, hoje eu tenho seis, seis classes de servidores que exerce vinte horas, então hoje eu 

tenho fisioterapeuta vinte horas, eu tenho dentista da rede básica vinte horas, eu tenho nutricionista, 

psicóloga, fonoaudiólogo e medico  especialista então eu tenho seis, se eu abrir mão pro medico, ué 

Thiago você abriu mão pro medico, e ai a gente, e a igualdade e ai olha a situação, então eu resolvi vou 

fazer cumprir, o impacto que isso gerar nós vamos resolver, o impacto esta na municipalidade, esta na 

mídia, esta na tv, ontem eu recebi a tv gazeta de novo na minha sala, e eu, eles vieram me questionar, a 

questão da classe medica e um e-mail que eles enviaram dizendo que não tem reajuste  e eu pequei o 

computador abri, mostrei o edital de dois mil e treze, abri a parte de classificação medica, medico 

ortopedista, um vaga vinte horas semanais, medico é cardiologista, só pra lembrar vocês hoje nós 

temos as especialidade cardiologia, dois pediatras, dermatologia são efetivos, medicina do trabalho, 

duas ginecologia né, e uma psiquiatria contrato, então eu mostrei lá os contratados, mostrei os efetivos, 

pequei né, e ela filmou, filmou o contrato de cada um o valor do salario e carga horaria e cada servidor 

assinou, se comprometendo a trabalhar, naquele, naquela carga horaria, mostrei o processo seletivo 

filmou e mostrei o ponto eletrônico aonde eu coloquei um enforme, nos três aparelhos que a partir do 

dia primeiro de junho seria efetivado um ponto eletrônico, no estabelecimento (?) de Atílio Vivacqua 

para cumprir recomendação do ministério publico estadual juntamente com o federal qualquer duvida 

do servidor é procurar a secretaria para esclarecimento, então o servidor ele foi embora no dia 

dezenove, no dia vinte e dois se eu não me engano, que foi na segunda já tinha televisão no município, 

então eu quero deixar bem claro pros senhores que a gente não ta brincando de, de, de fazer gestão 

publica, a gente ta trabalhando serio com compromisso só que eu não posso fazer vista grossa para 

uma classe que hoje eu tenho que reconhecer que nós estamos sem profissional, é difícil eu consegui 

um cardiologista, é difícil eu conseguir um, um psiquiatra porque senão eu vou ferir a, a, a, moralidade 

de, de uma pessoa que limpa o chão, de uma pessoa cumpri a carga horaria, de um técnico de 

enfermagem que ta ali fazendo um curativo, de um enfermeiro então eu tenho que ser justo entendeu 

Gessiléa e a gente ta pagando um preço por isso, mais a gente tem como resolver, tem proposta pra 

resolver, eu acredito que os senhores se vir algum projeto pra cá se tiver dentro da possibilidade eu 

acredito que os senhores vão apreciar e olhar com carinho essa situação, e eu me sinto muito a vontade 
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de vir a essa tribuna e explicar e tentar ser o mais claro possível, agora a gente precisa de orientação, 

precisa de saber o que a população fala, porque as pessoas vem na gente né, mais ai não sei como 

chega no Sandro, eu não sei como que chega na Gessiléa, como que chega lá no Roberto, no Pedrinho, 

no Zé Neto, no Zé Papaceni, nos outros colegas, eu não sei como que chega em vocês né, a mensagem 

que eu posso passar aqui hoje é uma mensagem sincera, uma mensagem de verdade, uma mensagem 

que a gente ta aqui pra esclarecer, e resolver o problema ta, alguma pergunta se algum vereador tiver. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu tenho uma secretario, primeiro queria 

parabenizar vossa excelência pela coragem, e pedir desculpas as pessoas que estão nos vendo tomar 

uma medida dessa, precisa de ter atitude, vossa excelência assumiu uma posição de cumprir uma 

norma que nós sabemos o quanto a secretaria vai ser crucificada, em relação a esse cumprimento, e eu 

tenho algumas perguntas a fazer secretario encima dessa questão, primeiro se algum dos colegas 

vereadores já viu nesse município ou no município vizinho talvez a vereadora Gessiléa que é uma 

vereadora da saúde, qual foi o profissional do PSF, que cumpriu o seu horário eu ainda não vi, 

município nenhum, eu não vi, nem no meu, nem nos municípios vizinhos, e nos municípios vizinhos as 

informações que tínhamos é que tinha ate fantasma, que nem chegava a cumprir o papel, se vossa 

excelência já conseguir isso já é um fato, não to falando só o medico, do medico, o dentista 

principalmente, os nossos o que se tinha era reclamação todos dia, era meio dia e dentista chegava 

quatro, chegava cinco, e o medico quando vossa excelência compara o médico e os demais servidores, 

tem duas coisas distintas, primeiro que eu acho ate essa comparação de vossa excelência ela não é 

muito valida, quando você compara um cardiologista  te a mesma obrigação daquela pessoa que 

mantem a limpeza, só que o cardiologista você não tem o substituto, a pessoa da limpeza você tem, 

então aquela da limpeza é importante quanto, só que não gera essa discursão e essa necessidade que 

gera o profissional, então é, é uma das coisas que nós temos que ter um certo é melindroso de se 

mexer, quando você mexe nessa questão dos especialistas, e o que eu queria saber de vossa excelência 

é o seguinte, vossa excelência começou dizendo que os municípios do sul foram todos notificados, 

todos estão cumprindo ou só nós resolvemos implantar, fazer realmente cumprir de fato esse ponto 

eletrônico.  /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- É pois bem, é, é presidente 

quando eu digo que o servidor que limpa o chão ele é igual, eu estou dizendo na  oralidade, eu no estou 

dizendo na parte profissional, então a gente que assumi um cargo publico, a gente ta todo dia no nosso 
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ouvido, poxa Thiago porque eu cumpro minha carga horaria e fulano não, fica essa interrogação, ai o 

gestor publico ele fica com a cara desse tamanho, poxa puxando pro lado medico, eu tenho uma visão 

presidente, que todo mundo tem que ser igual, a notificação notificatória ela veio para regularizar o 

caso dos médicos e odontólogos da municipalidade, não só de Atílio Vivacqua, dessas classes... 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só do medico... /Thiago Delorence Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):- Então só dos médicos e odontólogo, como que você, então vamos 

lá como que você implanta um ponto eletrônico, pra medico e odontólogo e deixa o auxiliar de 

serviços gerais pra trás, deixa a recepcionista da unidade pra trás, deixa o enfermeiro, e ai vai gerar o 

que um problema novamente, então foi-se resolvido é, é, é com o executivo de comprar e colocar todo 

mundo, e eu não tenho problema, eu não tenho problema com odontólogo, eu não tenho problema com 

auxiliar de serviços gerais, o impacto que eu tive na saúde foi os especialistas, que aqui não ta dizendo 

Gessiléa queria ver  Thiago onde ta escrito medico especialista, eu, eu to atendendo um gênero, 

quando o cara é medico, antes dele ser cardiologista ele é medico, ele é cardiologista por consequência 

de uma especialização, uma residência medica, o cara é enfermeiro especialista em vigilância sanitária, 

o odontólogo é especialista em odontologia, perdão em endodontia, ortodontia, então quando vem o 

cumprimento da, da, da carga horaria aqui, é pra medico e odontólogo, agora como que eu vou 

implantar um ponto eletrônico pra medico e odontólogo e vou deixar o enfermeiro de fora, vou deixar 

o psicólogo, vou deixar o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, então é uma 

municipalidade, né o munícipio ele resolveu implantar,  os outros municípios ta todo mundo doido ai, 

ta todo mundo doido se for em Itapemirim já tem ponto, se for em Marataízes já tem ponto, é porque 

não tem como trazer pros senhores, mais pode investigar já tem ponto, a (?) sul em Cachoeiro, Muqui, 

Mimoso, já ta todo mundo se organizando, Sandro ele deu um prazo aqui pra resolver, agora o, o 

ministério publico ele não tem poder de te obrigar, mais ele tem poder de que de daqui a pouco o 

doutor ta ai daqui a pouco de júdicializar ai eu vou receber uma improbidade administrativa,  então 

antes de que o município sofra qualquer penalidade, optamos por implantar o ponto, e resolver a classe 

que ficou des, a classe que ficou é, é insatisfeita com a situação, entendeu vereadora Gessiléa, então o 

município optou por implantar o ponto, eu tenho como afirma pros senhores que os meus 182 

servidores, estão cumprindo exceto esses oitos médicos, normalmente, o Rh ele vai ter o primeiro 

relatório a parti de hoje, se eu não me engano hoje é dia trinta, amanha já é primeiro, amanha de 
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manhã eu já vou ter o primeiro relatório dos servidores, e já vou enviar amanha mesmo para o 

ministério publico federal e, e o ministério publico estadual, é eu estive como o doutor Fabio, na, na 

promotoria do município expliquei a situação, mostrei, ele falou Thiago, a gente aqui, ta aqui pra 

orientar, e pra te ajudar na forma da lei, e esse impacto leva pro executivo, ver uma possibilidade 

porque é tem caminhos, tem vários caminhos, tem caminhos de compra consultas, tem caminhos de, de 

regular por consocio, tem vários caminhos. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Esse 

município já comprou muitas consultas pelo consocio especializadas, não sei o nome que fala 

especialistas, não sei como fala... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Isso... 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-O município já comprou... /Thiago Delorence 

Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Já... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós 

já vivemos isso do consocio... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Tem, 

tem como fazer esse procedimento, eu tenho que deixar claro pros senhores o seguinte, eu fiz um 

levantamento no Rh e o meu custo hoje pra mim manter oito médicos especialistas, com encargos, com 

ticket, com insolubilidade, fica em quarenta e oito mil reais, então hoje eu fiz um calculo se eu 

conseguir comprar é cem  consultas, por cada especialista eu compro oitocentas consultas, vezes 

quarenta reais que é o que (?) ai é trinta e dois mil, que eu economizo dez, então é uma possibilidade, é 

um caminho, entendeu só que a gente cai em situação o seguinte, que nós temos quatro servidores 

efetivos, então eles saíram do serviço, já dois que me pediu férias presidente, eu não vou conceder 

férias, daqui a pouco vão vim me pedir licença eu não vou conceder licença, a gente ta precisando 

deles, como que eu vou conceder licença, então eu não tenho que ir atrás de medico, eu tenho que ir 

atrás é eles que tem que procurar a empresa que eles trabalham, e reivindicar a sua insatisfação, então 

eles tão usando hoje sindicatos dos médicos, estão usando hoje é o CRM, estão usando hoje a tv 

gazeta, ontem a tv gazeta teve aqui comigo, mostrei processo seletivo, mostrei a parede com ponto, é 

onde ta tudo relatado, mostrei o contrato, ate agora só se for agora pra matéria, ontem a noite não 

passou, hoje de manha não passou, meio dia não passou, passou o Banestes que foi (?) o caixa 

eletrônico, mais não passou a saúde, então será que a saúde do munícipio ta brincando, será que os 

médicos realmente estão sendo exatos, fica essa interrogação, então se tivesse impacto de audiência eu 

acho que taria no mesmo dia, então... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Secretário eu 

tive a oportunidade de acompanhar, a vereadora Gessiléa e o ex-presidente Cláudio, e eles dois faziam 
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muito da saúde né, um grande atendimento ai pra população, e eu não sei se eu estou enganado, vossa 

excelência ate já mencionou dessas especialidades não se o nome é esse é uma obrigação nossa do 

nosso município, ou é uma obrigação que é do estado do governo federal eu não sei mais me parece 

que tinha algo desse tipo, né vereadora... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Cardiologia e 

pediatria... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Essas especialidades são obrigações 

nossas... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Então é olha só o município, 

competência é fazer o básico ta, e o município hoje o que é o básico pra você hoje entender, PSF 

funcionando normalmente, a comunidade do Itamar, localidade de Antas, Córrego da Fama, Linda 

Aurora, São Pedro, Saibreira aqui, estava sem medico, a mais ou menos quase trinta dias e o munícipio 

perdeu um recurso, de vinte cinco mil trezentos e noventa e alguns centavos para pagar a equipe, 

porque um medico assumi um serviço e passou logo assim no processo seletivo de Itapemirim, então 

hoje o vencimento do medico do PSF, é nove mil, duzentos e sessenta e alguma coisa, Itapemirim ta 

pagando quatorze, então o profissional foi pra lá, o município rico te royalties, como  a gente cai na 

situação de Kenedy, então nós estávamos a passar apertado, consegui contratar uma outra medica pra 

trabalhar a partir de amanha, na sua comunidade, Antas Santa Tereza, Milagres, Córrego da Fama, 

Santa Cruz ali, vai ter uma agente de saúde lá, então a comunidade a partir de amanha já vai ter um 

atendimento, agora a questão que vossa excelência perguntou presidente, do é competência do 

município o básico, o básico é o PSF, o básico é o pronto socorro, atendendo vinte e quatro horas, o 

básico é atendimento de urgência e emergência o pronto socorro atendendo qualquer área emergência 

psiquiatra, emergência ginecológica, emergência infantil, o pronto socorro do município é competência 

fazer o básico nessas é, é situações, acidente e a especialidade, uma parte é o município, uma parte é o 

estado, igual por exemplo pediatria e ginecologia é o município, só que cardiologia, psiquiatria, 

dermatologia, enfim é estado, e o estado também a competência é a media complexidade, qual é a 

media de complexidade hoje, ultrassonografia, ressonância, é (?), exames de media complexidade, é eu 

tenho que deixar claro pros senhores o seguinte, e medicamentos de altos custos, o município hoje ele 

tem um vencimento no consocio, de doze mil reais, consocio Sim Polo Sul, para atender as demandas 

de exames de alto custo que independente do estado, então o município tem esse vencimento de doze 

mil que a gente paga todo mês, onde eu deixo dois mil pro hospital, dez eu fico pra atender a 

população, dois fica de emergência, hoje eu tenho contrato com a UspDroga, UspDroga se eu não me 
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engano, não farmácia Adonai, de dois mil quinhentos pra mim tentar manter o remédio de alto custo, 

porque a regional paralisou um pouco lá então doze com dois e quinhentos, quatorze e quinhentos,  o 

estado paralisou pra regularizar, segundo informações do doutor Ricardo Oliveira que é o nosso 

secretario de saúde, parou pra se regularizar contratos, pra regularizar convênios, e o município ate o 

mês de maio, ele estava mantendo, a fisioterapia que é competência do estado, estava mantendo a 

analise do preventivo competência do estado, estava mantendo exames de alta media complexidade 

competência do estado, só que chegou em maio a gente paralisou, o estado paralisou em janeiro, nós 

matemos ate maio, e paralisamos, então hoje a municipalidade, enquanto o estado não resolve, ta 

paralisado, agora avaliação de preventivo, mamografia, os casos urgentes, o que que eu tive que fazer, 

eu tive que priorizar, hoje num, num exame laboratorial que o estado bancava era o que teste de, as 

sorologias, é anti hiv, (?), exames de toxoplasmose,  (?), são exames de prioridade da gestante, 

competência do estado, o PSA da próstata, competência do estado, e isso o munícipio não bancava oh 

Sandro, eu tenho hoje uma demanda de sessenta e seis gestantes, eu fiz uma conta com o Gervais, o 

nosso laboratório que presta serviço, a gente deixa ali pro Gervais dez mil reais por mês, então sendo 

que dois mil eu deixo pra hospital, oito eu atendo a municipalidade, é eu tive que tirar, de 

atendimentos de rotinas, exames de rotinas, a quero fazer um exame vou no medico, passo, eu tive que 

priorizar a coisa, e hoje eu to gastando com as minhas gestantes, porque tem dois exames de (?) quem 

é pai aqui sabe, a Gessiléa já foi mãe ela faz exames anti hiv, (?),toxoplasmose, no primeiro trimestre, 

e no terceiro trimestre, esses exames fica pra mim em quinhentos reais, cada gestante, então multiplica, 

como que eu vou deixar Sandro, uma gestante sem esses atendimentos, como que eu vou deixar um 

PSA da próstata sem atendimento, como que eu vou deixar uma mamografia de uma mulher como 

nódulo mamário saindo secreção (?), uma suspeita de CA na mama, sem avaliação, então o município 

teve que abraçar isso ai, e nosso custo de exame de rotina diminuiu então pode se chegar  no vereador 

Papaceni, no vereador Zé Neto, no vereador Pedro, poxa Pedro eu vou na secretária não consigo 

carimbar meu exame de rotina, também é priorizar, se eu não priorizar nesse momento, você fica sem 

fazer o essencial que é gestante que é prioridade, uma próstata, o TAS da próstata é prioridade, então a 

saúde no momento, não só em Atílio Vivacqua, a gente tem a reunião do COSEMES, que é o 

colegíario de saúde, que é todos os secretários do estado, nos temos a reunião do Sim Sul, que é os 

vinte seis estados com os secretários, tem (?) o conselho de saúde, ta todo mundo desesperado, 
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Castiglione nas reuniões que é o prefeito de Cachoeiro, ele brigou falou com o secretario porque que 

não melhora, Cachoeiro ta todo dia na televisão, Atílio Vivacqua começou também, daqui a pouco ta 

em Muqui, daqui a pouco ta em Mimoso,  e a gente espera o que melhoras, então se nós hoje, eu como 

gestor se eu não priorizar as faixas etárias e a necessidade do município, eu não consigo daqui a pouco 

fazer mais nada, então hoje eu parei o exame de rotina, rotina só se for urgência, eu parei pra priorizar 

a gestante, pra priorizar o PSA da próstata, e a questão agora veio dos médicos especialistas, nós temos 

caminhos pra resolver, tem medidas presidente, compra por meio de consocio, mais tem uma 

interrogação, se o servidor, eu tenho trinta dias, esses servidores quatro são efetivos, contratado já foi 

tudo bem mais eu não posso fazer um processo seletivo, enquanto eu tenho servidor efetivo no cargo e 

não veio me procurar pra pedir licença, pra ser exonerado, então eu não posso tomar nenhuma medida, 

as medidas que eu tenho no momento, já conta quitei com o consocio,  já to vendo outras formas mais 

ficar do jeito que ta ai não vai ficar mesmo, a gente tem que... /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Secretario, eu vou fazer minha ultima pergunta porque como eu to um pouquinho de 

distancia da sede, as perguntas chegam na gente ate diferente as vezes de vossa excelência, eu sei que 

vossa excelência deu ate as explicações cabíveis, a respeito dos servidores que ocupam o mesmo 

cargo, e eu sei que toda lei, toda regra tem exceção, eu não consigo entender, isso eu como vereador 

pra mim é prejuízo para o munícipio, principalmente para o funcionário, o município não teve 

condição de implantar todo essa verificação biométrica no município inteiro e a informação que nós 

temos eu não sei se é exata, mais eu vou ate usar o exemplo da Liliane que ta aqui, se ela trabalha lá 

em Antas, a outra na Flexeiras, a outra de Santa Tereza que agora vai funcionar, vossa excelência 

acabou de falar, e dos municípios, e das comunidades longe da sede, eu não consigo entender o porque 

nós não temos uma forma dessas pessoas não terem que vir aqui pra bater o ponto eletrônico... /Thiago 

Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Mais não tão vindo aqui, não tão vindo, eu 

formalizei juntamente com o gestor publico, não, não, não Liliana ta ali, o agente de saúde tem que 

informa pros senhores o seguinte, qual é a função da agente de saúde, visitar o domicilio, avaliar a 

situação de saúde, avaliar a situação de moradia, de renda, não é isso, de fazer é verificar remédio, 

verificar se ta indo a unidade, se a criança ta com a vacina em dia, se a gestante ta em dia se ta fazendo 

o pré-natal, se o hipertenso ta tomando o remédio, a função do agente de saúde, é visita domiciliar e eu 

não cobro presidente ponto eletrônico a agente de saúde... /Romildo Sérgio Abreu Machado 
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(Presidente):- Mais tem os servidores que trabalham nos postos de saúde... /Thiago Delorence Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):- Não eu vou chegar lá, eu não cobro do agente de saúde a o ponto 

eletrônico, ate porque o que manda pra mim, é a lista de presença, se eu achar ali por exemplo, pega a 

Liliane aqui que é agente de saúde, a Liliane não foi na casa do Itamar esse mês, mais ela assinou pro 

Itamar, Itamar o agente de saúde foi na sua casa, não Thiago, o Itamar reclamou, e eu olhando a lista 

da Liliane, a coordenadora lá do PSF vão olhar lá, o Liliane porque que você assinou aqui, então meus 

agentes de saúde hoje não tem que forja assinatura não, eles entendeu, então o agente de saúde eu faço 

uma conta básica, quantas famílias você tem... /Liliana Campos Nogueira (Tribuna Livre):- 

Cadastro com noventa e oito famílias... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- 

Noventa e oito famílias, nós temos vinte dias uteis no mês, se nós tivéssemos, se ela tivesse duzentas 

famílias, ela tinha que fazer dez visitas por dia, então se ela tem noventa e oito, ela vai fazer de três a 

quatro  por dia, então não tem necessidade de por ponto eletrônico ali, eu tenho o dever de cobrar que 

o trabalho da Liliane esteja correto, e pra isso a gente tem coordenador, então  a agente de saúde eu 

formalizei junto com o ministério publico, que não iria bater ponto por esse motivo e formalizei 

também os atendentes, o atendente do interior ele tem que abrir a unidade de saúde, e esperar a equipe 

e a municipalidade lá, então o agente de saúde perdão o atendente da unidade ele vai efetivar o ponto 

no livro, e o enfermeiro da sua área vai conferir esse ponto entendeu presidente, então eu deixei bem 

claro pro promotor doutor Fabio, olha doutor os agentes de saúde não vão bater o ponto esse motivo e 

os o, o, o, os atendentes do interior, interior que nós temos hoje atendentes são Flexeiras é a dona 

Madalena, Independência Leticia,  Antas é a menina que entrou nova agora a Simone, Córrego da 

Fama nós temo o Rodolfo, Linda Aurora é um ponto de atendimento não tem recepcionista e São 

Pedro dona Maria Alice, Praça Marinete, então nós temos seis pontos, e São José ainda né é então Bela 

Vista, então assim esses servidores estão locados pra não bater o ponto entendeu Sandro, mais quem é 

o coordenador da unidade é o enfermeiro, o enfermeiro ele tem função de gerencia e assistência, que 

gerencia a unidade e da assistência também, então o enfermeiro ta responsável por não bater esse, por 

conferir o ponto de dele. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Secretario só uma pergunta dentro 

dessa perguntar que tava aqui pra ser feita, todos os enfermeiros saem da sede. /Thiago Delorence 

Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Isso, isso, olha só, o servidor que sai da sede, é com o 

comprimento da carga horaria nós tínhamos os dentistas ta, o atendente ele fazia a parte odontológica 
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também, então quando eu assumi a secretaria eu vi essa deficiência e conversei com o prefeito, nós 

precisamos colocar um auxiliar odontológico pra ficar locado pra cada dentista, então as unidades de 

referência hoje Alto Niterói, Alto Niterói é só alto Niterói então é um dentista com a sua auxiliar sendo 

dentista com auxiliar, só que no interior nós abrangemos mais a comunidade então a área de 

Flecheiras, é Flecheiras, Independência e Praça, então como que é a maneira deles auxiliarem ali, 

então nós contratamos um auxiliar pra rodar com o dentista, como o técnico roda como o enfermeiro, e 

conseguimos um pra Linda Aurora, São Pedro, Córrego da Fama e Antas então o que que a gente fez, 

esses servidores, auxiliar odontológico, dentista, medico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

fisioterapeuta, psicólogo sai da sede, motorista sai da sede, então todos esses servidores sai da sede, só 

que eu tenho uma flexibilidade no ponto eu posso cadastrar o servidor na secretaria ou no hospital, ou 

na AMA, e eu optei por cadastrar todos os motoristas na secretaria e no hospital porque tem motorista 

que sai quatro horas da manha, ele vai bater o ponto aonde se a secretaria funciona de sete as quatro, 

vai bater o ponto o hospital onde funciona vinte e quatro horas, eu pequei as recepcionista de Alto 

Niterói e do centro da cidade bater o ponto no hospital, porque eu fiz uma ressalva no ministério 

publico eu vou liberar pra bater o ponto, pra não bater o ponto recepcionista do interior e agente de 

saúde, então mais as do centro da cidade de Saibreira, Isabel do centro e Maria do Alto Niterói tem que 

bater o ponto no hospital e na secretaria, então eu acho que eu consegui explicar... /Sandro Duarte 

Gariolli (Vereador):- É secretário só pra finalizar, o que chegou pra mim principalmente, não sei pros 

outros vereadores, que o carro chegava um exemplo no posto de independência tinha que pegar o 

funcionário vir em Marapé, bater o ponto e voltar, então só pra esclarecer na hora que chegar essa 

conversa, a gente tem como argumentar... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de 

Saúde):- Antes Sandro não tinha essa exigência, então assim o servidor que mora em Flexeiras, ele ta 

deslocando pra Flecheiras ele trabalha lá, o servidor que trabalha em Alto Niterói já ficava em Alto 

Niterói. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- A reclamação é a mesma do Sandro que 

chegaram pra nós. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Então não acontece 

isso, portanto eu achei uma circular para todos os motoristas ta, ta da secretaria de saúde onde eu não 

autorizava transporte de servidor antes do horário de trabalho e depois do horário de trabalho, o 

horário de trabalho de secretaria é de sete as quatro,  então se, se seis e meia tem motorista rodando 

com servidor, ele vai sofrer penalidade, mais vocês tem que me passar Thiago eu vi um motorista com 
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um servidor nesse horário, se tem conhecimento, espera ai Sandro, vou chamar a menina responsável 

pela frota vem cá você tem conhecimento disso aqui, não então, vem cá vamos advertir... /José 

Geraldo Papaceni (Vereador):- Presidente me permite uma pergunta ao secretario, secretario na 

verdade a gente tem ouvido ai, você já ate acabou de explicar a respeito dos médicos e tal como o 

senhor acabou de dizer, mais ta uma reclamação muito grande secretario da falta de remédio na 

farmacinha, o senhor pode explicar pra gente o que que ta acontecendo ou não. /Thiago Delorence 

Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Medicamento é o que eu disse tem medicamentos que é 

competência do estado e tem medicamentos que são competências municipal, mais o que é 

competência básica vereador, o ministério da saúde ele é muito intransigente na minha opinião porque 

ele quer fazer o básico bem feito, então se ele não consegue enviar pra municipalidade medicamentos 

básicos, o que ele faz ele credência farmácia popular, o que que a farmácia popular faz, ela precisa de 

que, CPF do, do munícipe, ele precisa de uma receita em dia com data boa, ele, ele precisa do 

documento do porque ele vai fazer o que ele vai escannear a receita da farmácia vai direto pro 

computador do ministério da saúde, e ela pode ficar retida na farmácia sem que ele leve a receita 

durante três meses, entendeu vereador, então as vezes falta um medicamento na rede básica que não é 

competência do município, mais o ministério da saúde da a medicação na farmácia popular, e a 

população a gente tem feito um trabalho educativo, em que eu acho que vocês já ouviram falar da 

reunião de hipertenso, Liliane ta ali nós fazemos como os enfermeiros reuniões de hipertenso no 

município, onde é falado isso e é explicado só que as vezes a população não entende, então eu dependo 

também dos senhores, a faltou um remédio lá o vereador, me ajuda que que eu faço, ah que remédio 

que é, a é Analapril, é um captopril, é um clorotiazida esse remédio pega na farmácia popular... 

/Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Secretario e é de graça também. /Thiago Delorence Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):- De graça, de graça vereador, então o ministério ele deixa essa 

flexibilidade pra tentar fazer o básico, o que o município não consegue, porque depende de a gente 

consegue também Sandro, eu consigo muitos remédios rapaz por doação do estado, me, me ligam da 

do, da Serra Thiago oh ou manda e-mail Thiago tem aqui um carro de remédio, vai vencer em outubro 

eu dou saída nele rápido aqui, eu mando minha farmácia eu regularizo, entendeu Sandro, então as 

vezes a gente consegue um remédio demora chegar um pouquinho, e tem esse impasse e entra a onde o 

que  programa da farmácia popular que insere o usuário pra não ficar sem os remédios, os 
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medicamentos básicos, claro que tem o alto custo, o alto custo tem o lance do estado que eu falei, o 

município faz o básico, o estado a media, alta complexidade, nós temos um contrato vereador de dois 

mil e quinhentos reais pra fazer a media, alta complexidade, ou alto custo só que nós não conseguimos 

suprir, então doze mil de consocio, mais dois e quinhentos de, de alto custo, ate a onde a gente vai 

chegar, mais dois mil e quinhentos a três mil de sorologias, então ta indo quase vinte mil, da media alta 

complexidade, saindo da onde do básico, responsabilidade do estado que o básico ta tentando suprir 

pra que, pra na chegar uma reclamação no ouvido do vereador, pra não ir lá no prefeito, né isso, então 

a gente ta tentando, a gente tenta trabalhar desse jeito, no vermelho, porque a gente precisa de contra 

partida. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Secretario, secretario. /Thiago Delorence Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):- Sim. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu to 

acompanhando umas solicitações e quero te parabenizar pela sua capacidade, e as vezes ta indo ate 

além daquilo que era necessário, o que vossa excelência ta colocando aqui pros nossos nobres colegas 

vereadores, mais eu to ainda ligado quase que na situação do ministério publico, vossa excelência disse 

que teve a visita da tv gazeta pela terceira vez... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de 

Saúde):- Segunda vez... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Segunda vez, e eu tenho 

acompanhado as reportagens, eu não tenho visto nenhum município vem sendo acompanhando com 

essas reportagens da saúde sobre essa mesma situação, e vossa excelência disse que todos os 

municípios do sul do estado agora estão já com os pontos eletrônicos, é, é já funcionando, e ai eu fico 

perguntando porque Atílio Vivacqua esta ai, gerou toda essa situação, sendo que nos outros munícipios 

não gerou ainda essa situação, se é que Atílio Vivacqua saiu na frente também geralmente, as vezes sai 

na frente e gera essa polemica, e eu fiquei perguntando assim pô e os outros munícipios, quanto a 

questão da compra do consocio, se essa situação ta lá com os médicos, também não estão lá, as 

especialidades não estão lá, vai gerar uma dificuldade maior, a minha preocupação é essa, 

principalmente quando surgiu esse assunto eu pensei, logo nos, nos, nos problemas respiratórios, na 

cardiologia eu fiquei preocupado não sei se é porque a gente tem mais medo da cardiologia, então eu 

fico te preguntando porque os outros municípios não tão ai é vizinhos não tão sendo informado ou não 

sai ainda essa pergunta. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- É vereador pois 

bem, é os municípios eles foram notificados, em dois mil e quatorze ta, agora cada caso de cada 

município, acata uma notificação, eu e o prefeito assumimos o compromisso de acatar pra evitar uma 



 

 

387 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães- s/n – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ –01.637.153/0001-07   

Tel: (28)3538-1505 – E-mail – cmav_secretaria@hotmail.com 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

improbidade. Então a partir da dai foram notificados, o município poderia ta então quieto e não ter 

entrado com essa ação... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Não olha só o 

vereador, isso aqui é notificação do ministério publico federal, certo, o ministério publico federal, 

recomenda ponto eletrônico para regularizar, agora o ministério publico ele pode, te incriminar ou não, 

se ela achar que você não cumpriu a recomendação que ele fez, ele pode ir no juiz e pedir pra 

júdicializar, e ai eu vou sofrer uma improbidade, o prefeito ai sofrer, tem servidores aqui que entender 

de justiça, o doutor ta ali, o doutor Moacyr, então eu sou leigo em lei, mais o pouquinho que a gente 

conhece, a gente conversa com os colegas, a gente as se informando, agora Itapemirim cumpriu, 

Marataízes cumpriu que é munícipio oh vereador que recebe oh royalties e o salario é quatorze mil 

reais, lá o servidor não vai procurar a tv gazeta, a população não vai procurar porque tem royalties 

agora, Atílio Vivacqua não tem royalties, quanto vem o nosso royalties setenta mil reais,  o deles cento 

e sessenta e oito, então eu quero explicar pros senhores que não é Thiago Gava secretario de saúde,  

não é Zé Luís é uma recomendação que nós estamos cumprindo e eu tenho que explicar pros senhores 

que os meus cento e oitenta e dois servidores estão cumprindo carga horaria normalmente, eu estou 

tendo problema com medico especialista que tem como resolver desde de que eles me procurem, eu 

dei trinta dias, ah eu sou efetivo como cardiologia, eu vou embora, mais eu não posso ir lá e fazer um 

processo seletivo rápido, porque como que eu vou fazer um processo seletivo se o cara é efetivo, como 

que eu vou assinar a exoneração dele, como que eu vou por, eu tenho tramites legais pra isso. /Pedro 

de Oliveira Sampaio (Vereador):- Só pra completar minhas palavras eu quero, que vossa excelência 

dentro dessa demanda, se vossa excelência resolver essa situação, tiver solução pra essa situação eu 

quero te parabenizar mais ainda. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Mais a 

gente ta tentando, a gente ta buscando, fazer máximo pra melhorar, só que se uma secretaria de saúde, 

eu tenho cento e oitenta e dois servidores onde a minha demanda de tempo é  de cinquenta por cento, 

preocupado com carga horaria de servidor e hoje eu sei que eu tenho cinquenta por cento de tempo 

livre pra mim ligar pra Brasília pra mim correr atrás de um recurso pro hospital, pra mim ligar pro uma 

deputado pra pedir uma emenda, eu to mais tranquilo. /José da Costa Neto (Vereador):- Secretario 

me permite, eu queria desde de já agradecer e parabenizar o senhor, porque como eu disse agora pouco 

na tribuna, o secretario Thiago Gava em menos de quatro meses ele já demonstra uma capacidade 

absoluta né de gerencia na parte da saúde então meus parabéns uma, uma renovação muito grande feita 



 

 

388 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães- s/n – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ –01.637.153/0001-07   

Tel: (28)3538-1505 – E-mail – cmav_secretaria@hotmail.com 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

pelo prefeito José Luís, um jovem né demostrando muita capacidade, muito interesses em resolver as 

questões inerentes a saúde do nosso município, tenho certeza absoluta que vossa excelência ira 

encontrar o caminho né mais viável, mais rápido para solucionar esses problemas haja visto que a 

população não pode ficar sem ser assistida, agora por outro lado eu tive conversando com o senhor, 

antes da sessão o que não pode também, é um funcionário que tem que trabalhar oitenta horas por mês, 

vinte horas por semana, ele trabalhar menos da metade, e tem interesse em ter um salario cem por 

cento, um salario integral, então eu vejo que o ponto crucial é exatamente isso ai, né então quer dizer 

ele quer trabalhar menos da metade da carga horaria pra poder correr pra outro município pra poder ter 

outra carga horaria, outro ganho e ai, ou seja uma carga horaria sobrepondo outra carga horaria, então 

vossa excelência o senhor esta corretíssimo, nós temos realmente que administrar e gerir esse 

município no principio da moralidade, na austeridade, e tenho certeza que o senhor vai recompor toda 

essa questão, e já e já existe alguns caminhos, a compra de consultas é um caminho, acredito né que a 

curto prazo pode ser uma saída bastante viável, e tenho certeza que com a sua capacidade demostrada 

aqui e na pratica, tenho certeza que o, o senhor vai encontrar um, uma formula de resolver essa 

situação e não deixando né, a nossa população os nossos usuários que dependem desses especialistas 

para melhorar a sua, as suas saúde, então mis quero agradecer por atender o convite dessa casa, o meu 

convite em particular, e parabenizar pela, pela sua capacidade, seus esplanamentos, na verdade o 

senhor veio aqui falar de um assunto, e acabou falando da secretaria como um todo né em todos os 

aspectos, então isso é realmente, nos engrandece e engrandece a administração do nosso município 

porque eu sempre digo que nosso time né, nosso time de secretario é de primeiro, é um time que divide 

a primeira divisão né, porque houve uma renovação dos quadros, né juntando se ai aos secretários mais 

experientes, secretaria Rita Costa, o secretario Marcio, o secretario Jacson, o secretaria Sandra, e nós 

tivemos i a grande felicidade, de ter o Thiago Gava, um jovem que ta chegando ai pra cicuta essa 

equipe, tivemos a chegada da Carol secretaria de administração de finanças, a Priscila que ta na 

secretaria do meio ambiente, e vocês realmente tem demostrado um carinho muito grande, e uma 

competência muito grande em favor do nosso município, então meus agradecimentos, meus parabéns, 

conte com o vereador José da Costa Neto, dentro do que a gente puder ta propondo, ta de mãos dadas 

ai com o senhor, com sua secretaria, com sua equipe pra que a gente possa então apontar os caminhos 

ai que com certeza vai solucionar esses problemas, quero também parabenizar o senhor pela sua 
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brilhante etapa Municipal conferência, decima quinta conferencia nacional de saúde ainda vai 

acontecer né, e, e a oitava conferencia estadual nós tivemos a oportunidade de estar presente na 

abertura, dessa conferencia aqui no município na data de hoje, representando essa casa juntamente com 

o senhor, e demais lideranças, um auditório cheio, né de profissionais da saúde, lideranças, 

comunidades, então fica aqui os nossos parabéns também, pela, pela organização e realização desse, 

dessa, desse brilhante evento em favor da saúde do nosso município, mito obrigado e sucesso no seu 

trabalho e conte conosco. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Eu agradeço 

ao vereador e me coloco a disposição dos senhores porque a gente tem que trabalhar assim né vereador 

e eu acho que o caminho é esse ta bom, vão tentar regularizar, vão tentar resolver. /Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- É secretario eu posso tentar entender um pouco mais ainda, ate mesmo 

porque dessa casa aqui, se colocou de uma maneira de defender a população, principalmente, 

principalmente aquele que é gestor, porque  quando o gestor ta gestante ele procura quem ele (?)(?)(?), 

eu achei muito bonito da sua parte ta hoje aqui dando esse esclarecimento, mais eu não entendi muito 

bem vossa excelência, (?)(?) é que foi o ministério publico que recomendou, ou o ministério 

comunicou os secretários que tinha que tomar uma atitude principalmente, de colocar o ponto pra 

todos os funcionários da saúde, pra ter domínio sobre duas categorias de médicos. /Thiago Delorence 

Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Foi pedido de médicos e odontólogos, que são hoje... 

/Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Não seria da categoria... /Thiago Delorence Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):-Não, não, especificou, não porque quando o ministério publico 

fala  básico o município faz o que o básico, eu não posso pegar o PSF ele é básico, mais o hospital o 

primeiro atendimento ele é básico, a AMA é básico, a especialidade, a especialidade que media 

complexidade, entendeu Gessiléa, então... Mais não é essa classe que esta reclamando esse horário se 

ela esta em media complexidade porque ela (?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)o doutor Maciel além de atender ele faz 

aquele trabalho que alerta mesmo enfim é isso ai se o especialista não faz parte dos médicos de 

atendimento básico, porque que eles também estão (?)(?) se eles são de media alta complexidade 

(?)(?)(?)... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Então olha só, como o 

pediatra é básico e o ginecologista é básico, no passado foi feito um concurso e inseriu, o cardiologista, 

inseriu os dermatologia.  /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):-O nosso município então inseriu 

cardiologista, ginecologista todos esses como básico. /Thiago Delorence Gava (Secretario 
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Municipal de Saúde):- Isso no passado, mais só que eles são alta media complexidade... /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):-Mais não cabe ao secretario(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)... /Thiago 

Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Gessiléa, olha só, eu sei, eu sei... /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- Eu já vivi isso, eu sei (?)(?)(?)(?), pra marca um cardiologista hoje é 

(?)(?)(?)(?)... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Mais Gessiléa se eu abrir 

uma exceção somente pra esses profissionais, eu to ferindo seis classes, são de vinte horas e são 

efetivos também. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Mais isso tem respaldo do ministério 

publico, (?)(?)(?)(?)(?) porque é media alta complexidade. /Thiago Delorence Gava (Secretario 

Municipal de Saúde):-Então a proposta, a proposta que eu fiz ao ministério publico foi que eu posso 

resolver com consocio, o que eu não posso Gessiléa é gerar uma, uma, um descontentamento com seis 

classes, é melhor eu ter cinco classes cumprindo, que efetivamente eu resolver o problema de uma 

classe e eu passar a mão na cabeça de uma classe e ter cinco na minha cabeça me enchendo, porque 

que você ta dando prioridade ali, porque que você ta dando prioridade aqui, eu tenho que ter o 

equilíbrio, então o que eu preciso a proposta que ta sendo montada, é o que é cumprir-se todo mundo, 

quem não cumprir vai, entendeu ser regularizado, mais pra ser regularizado eu preciso de trintas dias 

no mínimo, porque por exemplo eu não tenho outro cardiologista pra colocar porque o doutor Maciel 

ta de férias, eu não tenho outro cardiologista, outro pediatra pra colocar quando o doutor Rogério ta de 

férias, então o município naturalmente fica sem cardiologista trinta dias, então é os trinta dias que eu 

argumentei com o perdão, como o promotor, pra gente regularizar, então nesses trinta dias ou ele vai 

pedir licença, ou ele vai pedir exoneração, ou ele vai chegar pra mim e falar Thiago, eu ouvir a sua 

proposta, eu quero ouvir a sua proposta, eu quero cumprir a carga horaria, e quero espera uma contra 

partida sua porque eu não quero sair do município, então eu tenho trinta dias pra resolver então eu 

tenho trinta dias sabendo que o munícipio fica sem medico mesmo, sabendo que fica sem medico 

mesmo quando ta  de férias, o especialista eu tenho trinta dias pra mim regularizar a situação porque 

eu não tenho como passar a frente das coisas, eu tenho trinta dias pra tentar resolver, entendeu Gessiléa 

por esse motivo que eu não posso priorizar uma classe outra deixar, eu tenho que fazer de uma forma 

geral, pra que no fique as seis classes de vinte horas, em trinta dias eu tentar resolver... /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- Então só pra mim tentar entender, a alta media complexidade seria o 

cardiologista, né... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Cardiologia, 
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pediatria, é medicina do trabalho, é, é, é, é não é... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- 

(?)(?)(?)(?)(?), mais todas as classes tão como atendimento comum, por isso que (?)(?)(?)(?) por isso 

que ta fazendo isso de bater ponto né... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-

Não todos tem que bater o ponto, todos, eles que não quiseram e foram embora, todos tem que bater, 

eu passei uma normativa pra todo mundo... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):-Eu tive 

conhecimento disso do ministério publico, (?)(?)(?)(?), a gente já sabia disso que vinha, e eu realmente 

me assustei em relação da gente perde esses especialista... /Thiago Delorence Gava (Secretario 

Municipal de Saúde):-Isso ai vereadora Gessiléa eu sou um profissional de suade também, só pra 

vocês, eu preciso de especialista como é gestor, porque não só pra atender minha comunidade, mais a 

população, meus munícipes, preciso da rotina, mais hoje eu consigo solicitar o estado, que eu preciso 

do que de um risco cirúrgico, entendeu, vereador, (?)(?)(?), então ta se gerando uma confusão, e em 

trinta dias a gente tem que resolver, e em trinta dias já ta correndo, do dia dezenove pra cá já ta 

correndo, quem não vem trabalhar já foi cortado salario, não vai pagar férias, decimo terceiro 

referente, nós criamos uma posição porque a partir dai quem é efetivo ou vai cumprir, ou vai ser 

exonerado, ou vai ser alguma coisa vai acontecer, ou ele vai cumprir a carga horaria ou ele vai pedi pra 

ser exonerado, porque licença eu não posso dar, eu só dou se eu quiser, como que eu vou dar licença 

pro cardiologista sendo que ele é, é abandonou o serviço, entendeu vereador, então, ate o dia dezenove 

eu tenho pra regularizar quem fica, quem não fica, quem sai, quem não sai, a partir dai eu entro com o 

meu projeto, juntamente com o executivo, pra gente regularizar, em forma de consulta ou me forma de 

processo seletivo. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Ah vossa excelência o secretario disse 

que daria cem consultas, no caso seria cem consultas né de cada especialidade. /Thiago Delorence 

Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Isso é uma media que a gente ta fazendo. /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):-Media né porque um cardiologista, porque o nosso cardiologista, o 

nosso ortopedista, psiquiatra principalmente o cardiologista atende quanto por mês. /Thiago 

Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Eles atendem uma media de duzentos e 

cinquenta pacientes por mês, só que eu tenho uma dermatologia que não atende nem cem, então eu 

posso se eu comprar consulta, eu tenho como regular, ah esse mês eu não tenho demanda pra consulta 

de demarco, eu quero só trinta e vo jogar setenta pra cardiologia, mais medicina do trabalho eu só 

tenho cinquenta, vou pegar cinquenta e jogar pra psiquiatria entendeu Gessiléa, ainda assim me sobra 
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dez mil reais, pra mim comprar mais, ou não, ai a compra de consulta é administração do gestor, é o 

gestor que vai, não é que eu vou comprar cem e tem que ser cem pra aquilo ali, eu vou gerencia de 

acordo com a minha demanda, porque hoje eu posso, eu tenho um dermatologista no município que eu 

não tenho demanda pra ele, e ai tem que pagar, tem que dar férias, decimo terceiro, ticket, eu não tenho 

demanda, eu vou exonerar o cara como, como que eu vou mandar embora um efetivo, então o 

município cai na situação, então talvez no passado tinha demanda, talvez o Crê não tinha dermatologia 

no passado, então o município fez o concurso e colocou, pra atender a demanda daquela época, mais 

agora já tem o Crê nosso regular do Crê, hoje o município, o Crê tem quatro psiquiatra, o Crê tem 

quatro cardiologista, o que eu não consegui aqui por exemplo, se a minha demanda é duzentos por 

mês, se duzentos por mês cardiologia eu posso usar as minhas dez vagas que eu tenho por mês no Crê, 

eu posso comprar só as cento e noventa aqui, ou posso deixar dez de emergência aqui, então a 

regulação dessa compra, é do gestor. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- É eu to entendo o 

que na realidade o que a gente de repente gostaria é de poder ta falando pras pessoas, porque as 

pessoas procuram a gente. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Gessiléa o 

que a orientação assim que eu peço aos senhores vereadores é o que, é explicar a comunidade que isto 

esta sendo resolvido, quando a população reclamar ah estou sem cardiologista, é só explicar gente olha 

só, quando o cardiologista fica de férias, fica trinta dias parado mesmo, ta tendo esse problema que 

eles foram embora mais com trinta dias já tem projeto pra se resolver, Thiago foi na câmara, Thiago já 

conversou explicou pra gente, é isso que a gente. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- E a 

ginecologia e pediatria que é responsabilidade do município. /Thiago Delorence Gava (Secretario 

Municipal de Saúde):-Então o Gessiléa, eu oriento na situação também de como, tudo mundo se eu 

for comprar eu vou comprar pra todo mundo, entendeu, eu, eu, eu não posso comprar. /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- Mais olha só como que eu por exemplo uma consulta como 

cardiologista né, você sabe que nem todo mundo tem dinheiro pra pegar um ônibus pra poder ir ate 

Cachoeiro. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Gessiléa é logico o servidor 

vai vir no munícipio... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Ata o servidor vai vir no município. 

/Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-O consocio me permite isso. /Gessiléa 

da Silva Sobreira (Vereadora):- Ata assim pode. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal 

de Saúde):-É logico o consocio me permite isso, vai ficar do mesmo jeito só que com um custo menor 
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pra mim, é um trabalho que a gente vai, o munícipe não vai sair daqui do município, vai ser 

regularizado, o pediatra a gente compra dele vinte cinco consultas a cada quinze dias, entendeu e ele 

vem, atende as vinte e cinco crianças que ta dentro desse dia, então da uma media de cinquenta 

crianças por mês, ele vem aqui duas vezes no mês, agora se ele viesse fizesse uma compra de uma vez 

por semana, ai viria quatro vezes no mês, ele atenderia cem consultas, se ele  vem por cinquenta de 

quinze em quinze ele não vem por quatro de, por cem em quatro vezes, vem, então assim é uma 

proposta que a gente tem como fazer, tem amparo pra isso, eu dependo do consocio pra mim informa, 

e a gente  passar esse dinheiro pro consocio, pra regularizar a gente fica sem encargo, fica sem tudo, e 

mais pra isso tudo acontecer, eu só dependo de trinta dias, esses médicos que saíram que são efetivos 

saírem me procurarem eles veem a questão de licença, não Thiago e vou cumprir, eu vou cumprir as 

vinte horas, eu vou esperar resolver essa situação, eu quero ver, eu acredito no seu potencial junto com 

o município e a câmara de vereadores pra resolver a nossa situação e a necessidade do município eu 

vou esperar um mês, dois, ponto, se ele, se todos me procurar , eu (?)(?) agora se ninguém vier, vai ser 

exonerado, vai ser ter que sair, eu vou ter que montar um processo seletivo, ai no processo seletivo eu 

tenho como mexer no salario, mais ai eu posso colocar a carga horaria de dez horas, de oito horas ai a 

gente vai ver a legalidade da, vai ver a legalidade, o salario, entendeu Gessiléa, então em trinta dias eu 

preciso, eu dependo dos senhores pra que, pra conversar como  comunidade, vocês são a frente, vocês 

são representantes do povo, cada um se puder ajudar a municipalidade a secretaria de saúde nesse 

sentido, então a minha vinda aqui é pra isso, pra explicar, ser o mais claro possível, mostrar o papel ver 

quem esta trabalhando, porque a gente tem estratégias pra melhorar, ver que a gente quer o servidor de 

volta, e precisa de quem, de quem é representante do povo pra trabalhar, pra orientar e mostrar que a 

gente ta trabalhando pra melhorar. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Secretario pra encerrar é o 

que ta acontecendo hoje na verdade é um leilão, se o nosso município ta cobrando, quem é de cobrar, 

um exemplo porque cobrar, esses funcionários vão ter que voltar pra cá, porque eles tem que bater 

ponto lá também, então eles tão fazendo tipo um leilão, apertando pra ver se você chega sabendo que 

não vai chegar, certo que o município chegue, então isso ai eu tenho certeza que vai ser resolvido, o 

mais breve possível, porque ele não vai achar facilidade em nenhum outro lugar também, isso ta sendo 

exigido pelo ministério publico, e dar os parabéns ao senhor secretário porque é muito fácil, é o nosso 

papel é cobrar, mais é muito fácil a gente ta aqui cobrar, e é muito difícil eu já tive a frente de uma 
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secretaria, é muito difícil tem horas a gente tomar certas decisões que dói na gente, o povo malha, a 

gente toma a decisão e o povo malha, então parabéns pela sua coragem, você tem assumido uma pasta 

né que é uma pasta crítica a saúde do Brasil ta doente, a saúde do Brasil ta doente, então parabéns mais 

uma vez, e fugindo um pouquinho do assunto coisinha rápida, só pra pedir ajudar, eu já trouxe esse 

assunto pra essa câmara, vamos tentar juntar as farmácias e forma um plantão final de semana, né, só 

um assunto pra você pensar né, junto com nós vereadores vamos fazer isso por Atílio Vivacqua porque 

eu acho que já ta na hora, porque nós já temos cinco ou seis farmácias, obrigado secretario pela 

presença conte com a gente. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Sandro eu 

agradeço e essa questão da farmácia, me parece que é um projeto de vossa excelência antigo né, 

quando vossa excelência foi pra secretaria e eu assumi o seu lugar, foi se falado também nessa casa e 

eu gostaria de falar pros senhores o seguinte, a vigilância do munícipio, lá na secretaria ela ta 

recebendo uma capacitação a nível de especialização uma pós graduação que hoje nós temos a Neuza 

ela é farmacêutica, nós temos a Kátia que é enfermeira e nós temos Keila, que é nutricionista e temos o 

Júlio que é fiscal sanitário, Neuza, Keila, Kátia e o gestor que sou eu, nós quatro estamos fazendo essa 

especialização, que é uma parceria do estado com a Unescam que forma que tem conceito em saúde no 

Espirito Santo, e a gente ta recebendo essa especialização em vigilância sanitária, então a vigilância 

sanitária já é já em conversas e em aulas já foi se falado em questão de plantão de farmácia no 

município, então é um projeto que vossa excelência, levantou é importante, na área da saúde, e pode 

ter certeza que eu como gestor, os meus servidores façam essas especialização em junção como o 

estado, vamos ter mais conhecimento ai e vamos te ajudar nesse sentido ai... /Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador):- Nos ajudar né... /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-Nos 

ajudar, ajudar a municipalidade ai, e eu to aberto lá pra gente sentar e se precisar de alguém vir aqui 

pra gente conversa isso, a gente ta aberto a tentar resolver isso ai, obrigado pela atenção fico feliz, me 

deixo a disposição da secretaria, meu telefone que eu acho que todo mundo tem, o telefone da 

secretaria 3538- 15é 09, e tem o e-mail da saúde também, saúde@pmav.es,gov.br, tem meu e-mail 

particular, a gente pode deixar esses contatos todos na câmara, que a gente ta a disposição pra fazer o 

melhor ai pelo município e conta como vocês pra ajudar nisso ai. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Eu, eu quero te parabenizar, porque vossa excelência teve aqui, e o parabéns mesmo ao 

grande líder do prefeito, Zé da Costa Neto, e todas as palavras que eu pensei, também para fazer os 

mailto:saúde@pmav.es,gov.br
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elogios o vereador grande líder fez, e fez e parabéns que você novo, inteligente, e com certeza tem um 

futuro brilhante, e que Deus te ilumine na sua caminhada, e só pra completar  é falando sobre farmácia, 

o projeto do vereador, já tem uma farmácia que atende na cabeça da ponte funcionando domingo e 

acho que a noite toda, aos domingos ate o meio dia, já é interessante, porque as vezes a pessoa vai 

comprar um remédio e tem dificuldade. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Não pode passar mau 

no final de semana não. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):-Não pode, mais obrigado. 

/Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):--Mais o Itamar eu sou solidário a vossa 

excelência, aquele dia lá na igreja católica reunião paroquial eu tentei ser o mais breve possível, pra 

que esse bate papo que a gente fez como os senhores aqui e aquele bate papo Itamar estava presente, 

eu acho que eu na disse nada diferente do aqui do que eu disse lá né Itamar, a gente manteve o mesmo 

caminho, o Itamar lá também foi solidário aos coordenadores paroquiais, a todas as comunidades, 

declarando apoio, tanto o vereador, quanto ao cidadão atilíense e a gente fica feliz por ter o, o credito 

com os senhores, ter um credito com a comunidade, agora a gente precisa de que, de eu preciso de que 

os senhores não deixe essa má impressão distorce, que essa situação vai ser resolvida, e tem alguns 

colegas munícipes que pegam distorcem né, ah eu já ouvi casos ah os médicos foram embora porque o 

prefeito não ta pagando, porque gastou dinheiro na festa, a gente sabe aprova se aqui na casa de leis 

tudo, então assim, os senhores sabem que não é assim cada coisa no seu lugar, então assim é tentar 

defender não o secretario foi lá não é assim, a gente vai tentar resolver a gente precisa disso, pra fazer 

um trabalho bonito, pra fazer um trabalho que atenda a municipalidade bem, é só pra passar, para gente 

encerrar, eu fiz uma conta rápida só do medico do PSF Sandro, o medico hoje a portaria 11 é a portaria 

101se eu não me engano ou a 111, ela, ela, ela preconiza dezesseis atendimentos em vinteno, em 

quatro horas, então trinta e dois atendimentos, em oito horas, então você imagina o seguinte, o servidor 

medico ele chega de é sete da manhã ate oito que ele pegava oito, antes do ponto, ele ta atendendo ai 

uma media de três pacientes, três vez quatro doze, é doze pacientes a mais atendido, vezes quatro 

meses, quatro semana vai dar quanto, da quarenta e oito, ai você multiplica por quatro PSF, então o 

nosso atendimento ta sendo bom, ta sendo amplo, o ponto eletrônico é bom, tem descontentamento, 

tem é conversa, tem intriga, mais é bom, no final a população vai ser, melhor atendida, vai ser melhor 

assistida, agora tem que gratificar, uma classe ou outra precisa, vamos sentar, vamos ver projeto, é ai 

que o executivo precisa da câmara, um bate papo pra gente tentar resolver, mais ta tendo melhora, 
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então assim, só pra gente finalizar, o ministério publico ele se baseia em que, no (?), o (?) é um 

cadastro de estabelecimento de saúde, cadastro de profissionais da saúde, então se tem um hospital ali, 

ele ta cadastrado no (?) que é o cadastro nacional de sistema de saúde, e, e, e, e naquele 

estabelecimento tem (?) onde ta lá todos os profissionais Gessiléa, quantos médicos, carga horaria, 

quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem, quantos motoristas, e a (?) ele me permite 

somente sessenta e quatro horas, semanais então vamos lá, o PSF, tem quantas horas, quarenta horas, 

se o cara trabalha quarentas horas  pro PSF e pega uma especialidade, ele já fez sessenta horas, então é 

fácil o servidor vir aqui, em vinculo de vinte horas, vem um dia na semana dois, vai em Cachoeiro 

pega um PSF, quarentas horas mais vai três dias, vai dois dias, três horários, ai pega um plantão de 

vinte e quatro horas, pega um plantão de doze horas, quando pensa que não ele já ta lá como cento e 

vinte horas semanais, ai que o ministério publico entra pra regularizar a situação entendeu, ele se 

baseia em cima (?) que é o cadastro nacional de saúde  encima dos, dos, dos estabelecimentos que os 

profissionais (?)(?) então ele sabe, hoje eu te falo de coração, eu cadastrei, eu contratei uma medica 

ontem, mais na frente dela eu fale doutora você não me leva a mau não, eu sou gestor eu vou consultar 

o seu CRM na sua frente, consultei o CRM na frente dela, não Thiago, posso consultar, pode Thiago, 

então ta ativa, vou consultar seu (?) pode, pode ela estava com um plantão de vinte quatro horas em, 

em Itapemirim, sábado vinte quatro horas, e ia ser contratada por quarenta horas, então eu fiz o que 

cadastrei ela quarenta horas aqui, e vinte e quatro horas lá eu fechei meu (?) certinho, agora ta fechado, 

ela não consegue, ser cadastrada em Muqui por exemplo doze horas presidente, senão ela vai fechar 

oitenta horas  é, é oitenta e seis horas, então o (?) de lá não me permite, então veja o lado dos médicos 

a não me cadastra no (?) aqui não, mais se eu não cadastrar o pessoal no (?) eu no recebo dinheiro do 

governo federal, eu não falei aqui antes que eu estava perdendo um recurso de vinte cinco mil, 

trezentos e sessenta e cinco reais, porque não tinha medico pra área do vereador, consegui agora 

rapidinho graças a Deus, a comunidade vai ser atendida, então o ministério da saúde ele amarra a 

gente, ai vem o ministério publico e amarra pra regularizar. /Jovaci Duarte Lopes (Vereador):-

Secretario quero, ti da uma ideia melhor, que é ate maluca, eu tava conversando com o presidente aqui, 

o que Atílio Vivacqua tem que fazer, o executivo, e o secretario é levar isso pras rádios, porque senão 

nós vereadores estamos já pessoas falando mau da gente, sei que nós não temos nada a ver com isso 

mais nós somos fiscais né, então nosso povo não vem aqui, acabei de falar presidente agora, nós temos 
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que estar implantando o sistema  correr atrás disso porque a pessoa em casa ele assisti, aqui ele já 

provou que não gosta de vir, e eu acho que nós trabalhamos de palhaço aqui, de palhaço eu acho, isso 

me desmotiva e eu garanto pra vocês se tivesse uma tv câmara, se tivesse a internet chegando legal na 

casa da maioria das pessoas, pra expandir Flexeiras, qualquer lugar, Alto Niterói, Praça do Oriente, na 

internet, eu viria pra cá trabalhar muito mais feliz, é a pior coisa do mundo é você vir pra essa casa, e 

sentir que, as pessoas só vem aqui quando precisam de nós, você veio aqui falou mais de uma hora, e 

isso fica nós que temos de levar essa mensagem, só tem o(?) ali agora, o Batista entendeu, nós estamos 

levando a mensagem então eu acho o seguinte nós devemos um trabalho melhor, que divulgue isso 

então, o que, o que que acontece só um minuto secretário, então divulgue e que peçam ao ministério 

publico, que cobrem também dos outros municípios, porque senão, vai ficar só Atílio Vivacqua, 

prefeito, secretario, apanhando, então cobrem do ministério publico e exigido de todos os municípios, 

pelo menos da região sul, ok. /Thiago Delorence Gava (Secretario Municipal de Saúde):-É em 

Jovaci o secretario perdão é o procurador doutor Alexandre Siena, ministério publico federal ele exigiu 

uma reunião com a SI, a SI é um conselho onde se é tem os (?), (?), e (?), então os secretários do sul eu 

e o doutor (?), ministério publico estadual, pra cobrar porque não foi é, é resolvido ou acatado essas 

recomendações, e lá ele falou que iria fazer vista grossa, enfim perguntou qual município que tinha 

implantado e eu falei, e falei também que eu iria ficar sem profissional, mais ainda não tinha o impacto 

dos médicos ainda, e ele me deu o telefone particular dele, e me disse Thiago qualquer duvida você vai 

me informando,  deu e-mail institucional e e-mail particular, e você vai me informando, e é o que eu to 

fazendo, eu estou informando o impacto, via celular whatsapp, via e-mail particular, via e-mail 

institucional, e eu estou informando a parti de divulgação na mídia, já foi feita uma reportagem na tv 

gazeta, eu acho que eu fui o mais claro possível, o e-mail, o Pararro né, vocalista da diocesana 

defendeu a postura de Atílio Vivacqua, na rede diocesana, pessoas me informaram, presenciei, não 

presenciei não ouvi mais me informaram disso, Itamar ouviu, e teve outras pessoas e o facebook do 

executivo também, esta lá a explicação, tudo descrito, então as redes sociais tem, já foi falado na tv 

gazeta, e a radio, precisa da gente fazer uma, uma chamada na cultura ai, na radio cidade, se for o caso 

eu vou lá e falo, eu vim aqui na câmara e falei, eu fui lá na comunidade e falei, não me importo de ir 

em qualquer lugar, já falei na televisão, vim na câmara, fui na comunidade, na radio não vai ser o 

problema, então assim é uma indicação de vossa excelência que o líder juntamente comigo, o líder do 
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prefeito,  juntamente comigo a gente pode passar pro prefeito, se ele achar viável a gente pode ir lá e 

passar também o que eu quero é resolver o problema da saúde, eu quero Gessiléa além de resolver eu 

quero regularizar, pra gente ter uma saúde melhor, a gente fez uma conta mínima ia de quarenta e oito 

pacientes sendo atendidos a mais por PSF, isso é medico gente e o profissional de enfermagem que faz 

o curativo, que faz a visita, e o enfermeiro que gerencia a unidade, e o fisioterapeuta que vai na casa, e 

psicólogo que faz atendimento, e o odontólogo, quantos atendimentos de dentista faz também mais, 

então é um aumento de que da demanda da equipe multidisciplinar, e de produção e de pessoa 

atendida, muito obrigado fico feliz em contar com vocês, em tomar o tempo de vocês mais eu acho que 

isso não é uma perda de tempo, é um enriquecimento pra gente e contar com os senhores ai pra ajudar 

a divulgar essa situação. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Nós que agradecemos sua 

presença secretário, todas as vezes que o município foi do interesse dessa casa estará a disposição de 

vossa excelência, horário de liderança PSDB, não vai fazer uso da palavra, pensei que vossa excelência 

quisesse ainda aborta algum assunto, a primeira vez você não falou a culpa foi sua, não foi minha não, 

então não tendo mais nada a deliberar esta encerrada a sessão. /E nada mais a ser tratado, foi encerrada 

a presente sessão, da qual eu, Aline Cardoso dos Santos, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 30 de Junho de 2015. 
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