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ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2015. 

 

Aos três dias do mês de Fevereiro 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):- Senhores boa tarde, com a graça de Deus eu declaro aberta mais uma sessão 

ordinária dessa casa, gostaria de estar convidando o vereador e vice-prefeito Jovaci pra ocupar seu 

lugar na mesa, também o nosso procurador doutor Moacyr, secretario Itamar, gostaria de pedir o 

vereador Pedro Sampaio, para que faça a leitura do texto bíblico que se encontra em provérbios quatro 

versículo de um ao nove. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Filhos obedeçam a disciplina de 

seu fraterna e fique atento para adquirir a inteligência, eu vos dou uma boa auditoria e não abandone a 

minha instrução, eu também fui filho de meu pai amado e temente a minha mãe, ele me instruiu assim 

conserve os meus conselhos em sua mente, observe os meus preceitos e você vivera, adquira a 

sabedoria e adquira a inteligência nos meus conselhos, não abandone a sabedoria e ela o guardara, ame 

a sabedoria e ela protegera, o principio da sabedoria adquira a sabedoria usada a tudo que você possui, 

conquiste a sabedoria e ela o exaltara, abrace a ela e a horara, ela colocara a sua cabeça, uma bela 

diadema, e cingira com brilhante coroa, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Permanecemos de pé para entoar o hino nacional... Antes de passar a palavra ao 

vereador e secretario Itamar, para que faça a leitura da ordem do dia e a chamada nominal dos colegas 

vereadores, lembrando que a controladora dessa casa deve ter comunicado com todos os senhores a 

respeito da determinação do tribunal de contas sobre a falta do vereador do trabalho do legislativo, 

espero que ela tenha conversado com todos os senhores, a respeito desse pronunciamento do tribunal e 

se possam inteirar do assunto, e o tribunal no meu entendimento, a ausência apenas por atestado 

medico, passo a palavra ao secretario Itamar para que faça a chamada nominal dos colegas vereadores 

e a leitura da ordem do dia. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- José, vereador José da Costa 

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

de Oliveira Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente.  /Itamar Moreira dos 
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Santos (Secretario):- Jovaci Duarte Lopes. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Presente. 

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

Souza (Vereador):-Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):-  Itamar Moreira dos Santos, 

presente, Sandro Duarte Gariolli. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira 

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

/Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Gessiléa da Silva Sobreira ate o momento não se 

encontra, Romildo Sergio Abreu Machado presente, projeto de lei complementar numero 007 de 2015, 

altera a lei complementar numero 1026 de 2013 e outras providencias, projeto de lei complementar 

número 006 de 2015, altera a lei complementar numero 878 de 2010, e de outras providencias, projeto 

de lei numero 015 de 2015, autoriza o município de Atílio Vivacqua a incluir no programa de ações do 

PPA 2014 versos 2017 lei n° 1041 de 25 de novembro de 2013, na secretaria municipal de meio 

ambiente e dá outras providências, projeto de lei numero 016 de 2015, dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016 e dá outras providências, projeto de lei 

complementar substitutivo numero 005 de 2015, ao projeto de complementar 004 de 2015, dispõe 

sobre a criação de cargo de provimento comissionado alterando a forma organizacional do município 

de Atílio Vivacqua na forma que indica, comemoração do primeiro ano de funcionamento da feira 

livre do produtor rural, aos funcionários da EMEB Isabel Costa Batista, o melhor da festa é a presença 

dos amigos, conto com você dia sete do oito de 2015, a partir das sete e trinta horas, edital da eleição 

dos membros do conselho tutelar para o quadriênio de dois e dezesseis a dois mil e dezenove,  o 

conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente do município de Atílio Vivacqua estado 

do Espirito Santo torna-se publico a listagem de classificação dos candidatos inscritos no processo dos 

membros do conselho tutelar após o período de analise de documentos, (?)(?)(?) ministério publico e 

comunidade a secretaria municipal de assistência social de Atílio Vivacqua tem a honra de convida-lo 

para participar de um, de uma palestra do projeto, (?) em direito das mulheres ministério públicos e 

comunidades realizado pelo ministério publico estadual através do núcleo de fundamento a violência 

domestica e familiar contra a mulher, local Cras de Atílio Vivacqua, data seis do oito de 2015, horário 

treze horas não deixe de participar, sua presença é fundamental, retorno a palavra ao presidente. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Senhores nós recebemos três contas pra ser 

analisados exercício de 2011, responsabilidade de José Luís Torres Lopes, exercício de 2008, 
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responsabilidade de Hélio Humberto Lima e exercício de 2012, responsabilidade de José Luís Torres 

Lopes, nós vamos dando entrada nas contas do exercício de 2011 que foi a primeira que chegou 

responsabilidade do prefeito José Luís Torres Lopes, parecer breve do tribuna de contas 007 de 2014, 

primeira câmara prestação de contas anual da prefeitura municipal de Atílio Vivacqua exercício 2011 

parecer prévio pela rejeição recomendação, determinação, monitoramento e instaurar tomada de conta 

especial e arquiva, parecer prévio visto o relato do discutido para o processo do tribunal de contas 244 

de 2012,  resolve (?)(?)(?) pela câmara do tribunal de contas do estado do Espirito Santo, em sessão 

realizada no dia 22 de outubro de 2014, pela unanimidade nos termos do voto pelo conselho Rodrigo 

Franco (?)(?) Frei Farias Famon, recomenda a câmara municipal de Atílio Vivacqua a rejeição das 

contas anual da prefeitura municipal de Atílio Vivacqua, referente ao exercício de 2011, sobre a 

responsabilidade de José Luís Torres Lopes, com fundamento no artigo 80 inciso segundo, da lei 

complementar 621/2002, recomendar ao atual gestor que seja realizada o registro de ajuste, que a 

divida ativa de acordo com o principio e a contabilidade de normas brasileiras, de responsabilidade 

contabilidade do gestor publico, (?) pedir ao gestor da prefeitura municipal de Atílio Vivacqua, que em 

determinação que devera ser objeto de monitoramento, cumpra as instruções contidas na resolução 

1132 de 2008, observe procedimento contável no (?) da retificação lançamento contável previsto (?) 

31, 36 do (?) 2006 da resolução 1330/2011, determinar ao nobre prefeito municipal de Atílio Vivacqua 

o procedimento tomada especial tendo em vista os itens de irregularidades apontados no item 1.13, da 

(?) 180 de 2013, aos quais pediu os orçamentos contáveis realizados de acordo com o procedimento, 

correto da (?) contável de 2010, e de 2011, bem com alienação do veiculo de leilão por preço inferior 

ao valor do mercado, a fim a participação dos servidores públicos no referido leilão, em clara forma 

estabelecida na norma do inciso três da lei de licitação, visando a apuração dos fatos, narrados que haja 

visto, (?)(?)(?) no artigo da lei regulamentar 621 de 2012, arquivar os presentes altos após o transito e 

julgado, essas são os relatos do tribunal de contas ai pedindo hoje mesmo nós vamos ter a defesa do 

executivo, mais o item de regularidade  nós ate votamos, é sobre aquele golzinho cinza 00 eu não 

lembro bem a placa dele e a van, porque segundo a linha de licitações é não pode ser, não pode 

participar dos leiloes públicos os funcionários, e pelo que nós sabemos aqui dois funcionários 

compraram dois lotes do leilão de carros nossos usados todos os três funcionários e dai a 

irregularidade, nas contas de 2011, vai ficar na casa depreciação é das comissões e dos colegas 
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vereadores e seguiremos o procedimento normal e semana, na próxima sessão estaremos apresentando 

as contas também do prefeito Hélio Lima exercício de 2008, e com um prazo ai um pouco (?) as contas 

do prefeito Zé Luís, também de 2012, nós recebemos a algum tempo a notificação do tribunal de 

contas e essa lei foi criada mais para municípios com a quantidades de habitantes ai de superior a cem 

mil, mais depois veio para os pequenos municípios nos dando a necessidade de ter no legislativo 

municipal um auditor, só que não é para contratação precisa-se fazer o concurso publico, para criar um 

auditor para um legislativo pequeno como o nosso, um valor de salario alto, mais é obrigação, como 

nós não temos essa quantidade, essa quantidade de habitantes nós temos a prerrogativa de adiar por 

mais um tempo, e essa (?) tem que ser feita ate o dia vinte e três de agosto mais nós vamos antecipar, 

(?)(?) nós fizemos dois projeto de lei complementar um para melhorar a data, né e o outro alterando a 

data, já fora lido pelo secretario Itamar, o que, o que altera o conteúdo é na nomeação original falava 

apenas em auditor de direito mais iria causar uma duvida na hora de fazer o concurso que algumas 

pessoas poderiam se sentir prejudicadas e na mudança para esse projeto é que é um auditor contável só 

que a mudança é só essa e a outra lei complementar é que altera o prazo para dois anos, vou deixar 

essa reponsabilidade para o próximo presidente, que ele faça ai um concurso publico que deve ta 

custando em torno de oitenta, noventa mil reais para contratar um dos cargos que será um dos segundo, 

terceiro maior salario do município, porque por menos eu não acredito oi, não deve ser abaixo do 

prefeito ai, o auditor, na grande verdade o tribunal de contas ta tirando toda responsabilidade do 

tribunal, colocando nas costa do município, segundo o vereador Pedro só quer carimbar, ai salários 

altíssimos do tribunal de contas, gente saindo pelo latrão, e quer vir pro município a responsabilidade 

de auditar todos os trabalhos nossos, eles vão chegar lá carimbar, o auditor já fez tudo, e eles vão 

continuar aquele monte de gente, aqueles altos salários, e jogando mais essa carga nas costa do 

município, mais as leis são pra ser cumpridas, mais se os senhores estiverem de acordo nós vamos esta 

deixando essa prerrogativa para o próximo presidente, que crie o concurso e que crie o auditor ai pra 

esse legislativo municipal, senhores nós tomamos a liberdade de, como hoje seria a sessão de volta do 

recesso, nós não teríamos a tribuna só que diante do pedido que eu vou ler pros senhores, ao presidente 

da câmara municipal de Atílio Vivacqua Romildo Sergio Abreu Machado, senhor presidente 

solicitamos tribuna livre na próxima sessão ordinária a ser realizada na data de quatro de agosto do 

corrente ano, para tratar sobre atendimento odontológico do município de Atílio Vivacqua, 
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agradecemos deferimento doutora Fernanda Batista cirurgião dentista, como é de interesse de todo o 

nosso município e interesse dos colegas vereadores, porque somos nós que recebemos as reclamações 

e os elogios ai do dia a dia, mais reclamações que elogios né mais eu tomei a liberdade de deferir o 

pedido e preciso apenas da aprovação do plenário e gostaria de estar invertendo a ordem, para que a 

gente possa ganhar tempo já que a gente vai ter que mudar os pareceres dos dois, desses dois, desses 

dois projetos de lei complementar ai enquanto o doutor Moacyr faz alteração dada a falta da vereadora 

Gessiléa e falta dos pareceres das comissões se os senhores permite e votar favorável nós vamos 

inverter a ordem, em vez de fazermos a tribuna no final, enquanto doutor prepara o parecer das leis 

complementares, nós vamos ouvir as doutoras aio interessadas em debater nessa casa de leis a questão 

do atendimento odontológica desse município vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli 

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

(Vereador):- De acordo. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé papaceni. /José 

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

Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

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

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então aprovado o pedido de tribuna e também a lei, 

a ordem desculpa  da, da nossa reunião, enquanto o procurador prepara o parecer para que, para que 

seja votado a lei complementar se for da vontade e do interesse dos colegas vereadores, então a gente 

desde já agradece a presença dos profissionais da área de odontologia que se fazem presentes e 

gostaria de estar convidando pra fazer uso da tribuna doutora Fernanda, pode, convidei porque é a 

primeira que me deram na relação aqui. /Fernanda Baptista (Cirurgiã dentista- Tribuna Livre):- 

Boa tarde, é eu sou a doutora Fernanda né, trabalho no município a aproximadamente 17 anos e eu e o 

meu colega, meus colegas da profissão, pedimos essa tribuna livre aqui, pra falar um pouco da nossa 

parte, o que ta acontecendo no município né, como vocês são aqueles que ouvem tantos os elogios 

como as reclamações nada melhor do que a gente, isso, a gente expor o nosso lado né, na realidade a 

gente não sabe o que acontece na cidade, a gente sabe o que acontece dentro do consultório, a gente 
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ouve né, então aqui no município a gente sempre teve um atendimento assim por numero de pacientes 

né, é não que tínhamos que vir aqui todo dia, eram atendidos os números de pacientes exigidos pelo 

SUS, fazíamos emergência e de acordo com um acordo verbal nós fazíamos todos os dias essas folhas 

com a quantidade de pacientes, já pacientes aqui são tem um privilégio né,  eles são agendados e eles 

quando saem do meu consultório eles já é são reagendados, então os pacientes aqui só não terminavam 

o tratamento dentário se não quisessem, não tem que chegar de madrugada, como você vê em outros 

municípios isso acontecendo ate hoje, isso aqui nunca foi um problema, nem de marca pela primeira 

vez, nem de retorna para continuar o tratamento e de uns bons tempos pra cá aproximadamente de uns 

dez oitos anos pra cá, nós porque tínhamos esse acordo verbal de não precisar vir todo dia, atender a 

quantidade que era pedido nós, entre nós mesmo decidimos fazer as especializações, porque nós da 

rede básica nós temos a obrigação de fazer isso, mais como a gente tinha esse acordo, eu por exemplo 

trabalho aqui a 17 anos, porque esse acordo porque o salario é defasado, infelizmente eu não posso só 

trabalhar aqui,  então a gente não sai daqui pra ir pra casa, geralmente sai daqui pra no turno da tarde, 

ou quem vinha a tarde de manha trabalhar em outro lugar, não deixando a demanda exigida pelo SUS 

ta, também se eu não me engano eles ganharam o premio de atendimento aqui no ano passado, a 

quantidade que é exigida né, e ai cada um partiu para uma especialidade é canal, cirurgia, pediatria, 

bebe, é odontia, então a demanda de Marapé era todo atendida aqui, não existia mais isso de uma 

pessoa precisar fazer um siso ter que pegar um encaminhamento e ser atendido em Cachoeiro, 

inclusive a gente já atendia ate pessoas de ao redor daqui, Aeroporto porque aqui é muito mais fácil, 

elas trabalharam na prefeitura de Cachoeiro, eu já trabalhei e é uma realidade que aqui vocês tem um 

privilégio porque a população quando eu digo isso né, enfim e aqui ficamos esses anos todos 

atendendo essa demanda toda, ninguém mais pegava encaminhamento pra fazer um tratamento em 

lugar nenhum, todos eram atendidos aqui, cirurgia de palar, tirar dente que ta lá em cima na boca, 

bebezinho, paciente que vai pra baú, tratamento especializado ele precisa sair com a boca daqui em 

dia, tudo era feito isso, bom veio uma notificação do ministério publico no ano passado com a 

exigência do ponto eletrônico, se eu não me engano teve uma reunião com todos os secretários do sul 

do estado, onde foi bem explicado que essa implantação seria um grande problema né, então foi-se 

adiando isso e isso essa ponto eletrônico é pra saúde, não é pra todo mundo é pra saúde, e em vista 

disso foi implantado agora tem um mês e meio o ponto eletrônico, antes da gente pedir essa tribuna 
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livre aqui, a gente tentou outros meios, fizemos uma reunião com a promotoria, o Elias foi presente, o 

Thiago estava presente também, esperamos um retorno depois disso, e nada, porque nós explicamos 

pra eles que após a implantação do ponto eletrônico nós passaríamos a ser dentista da rede básica, 

todas as especialidades estariam cessadas a partir daquele momento, e pelo que eu notei, nós todos é  

que ninguém nos procurou depois disso, ninguém tentou nem um acordo,  e tentaram assim nos ajudar 

e principalmente ajudar a população daqui, que é uma população carente, que se tirar cinquenta reais, 

trinta deles pesa pra eles, um população que eu atendia a partir de pediatria era mais de quarenta, 

cinquenta crianças, a mãe não tem geralmente um filho só, então quando a gente viu isso tudo, a gente 

falou, alertou eles do que tava acontecendo, que ia acontecer a partir dai, a produção do município 

automaticamente iria cair também, enfim nós não tivemos um retorno deles, muito pelo contrario 

começou-se a bater o ponto eletrônico dia primeiro de julho oficialmente, nós não deixamos de vir 

trabalhar é em nenhum momento abandonamos nada, mudamos nossa carga horaria toda e hoje 

estamos cumprindo com a vontade que foi imposta, não somos contra o ponto eletrônico, ta na lei, só 

que podia ter se feito alguma coisa em relação a isso, diminui-se uma carga horaria, coloca-se ao invés 

de ser carga horaria por número de paciente, propõe-se uma lei pra fazer isso, porque quem sai em 

prejuízo hoje é a população, eu Fernanda como cirurgia dentista estou aqui quatro horas, o dobro do 

tempo que eu ficava, trabalhando muito menos, pode-se medir a produção desde que foi instalado o 

ponto eletrônico, vocês vão ter a noção só de pegar isso aqui que a gente preenche todos dias que a 

gente venha trabalhar, então assim, a gente pediu isso pra ver se pode ser feita alguma coisa, porque 

hoje quem ta sofrendo mais é a população daqui, quando o paciente senta na sua cadeira e você fala 

aqui não ta se fazendo mais o canal, ele não vai conseguir em Cachoeiro porque hoje em dia, 

antigamente quando eu comecei a trabalhar aqui eles ainda pegavam, hoje em dia o município ele tem 

que atender a demanda dele, salva alguns casos, por exemplo a pessoa não vai sair daqui e consegui 

tirar um siso fácil lá igual ela conseguia aqui, não consegue mesmo, porque lá eles agendam de três a 

quatro pacientes, tem uma lista de espera, então é uma realidade que a gente conhece, sabe muito bem 

como que é, enfim então hoje a população daqui, ta perdendo, perdeu vocês tem como comprovar isso, 

pede atendimento da gente de 2014, 2013 e pede de 2015 daqui um tempo, então é assim a gente quer 

lutar a gente ta lutando pra conseguir alguma coisa em favor deles e em favor da gente, o nosso salario 

é defasado, já teve época de corresponder a seis salários mínimos, esse ano a gente não teve nenhum 
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aumento, a infração ta chegando ai a quase nove por cento, enfim, então o que a gente pode fazer foi 

isso, instalou-se o ponto eletrônico eu fico mais num lugar a toa, gastando mais energia, mais ar 

condicionado, sem ter a produtividade que eu tinha eu não sei se o secretario de saúde, ta se 

importando com isso, se o prefeito ta importando com isso, nem o (?)(?)(?), e nós não tomamos 

medidas cabíveis legalmente, então hoje nós estamos aqui pra expor essa situação do que ta 

acontecendo, se poderia ser feita alguma coisa, pra não pra ele tirar o ponto eletrônico, aquele ponto 

foi uma medida implantada pelo procurador geral da republica, por reclamação, mais nós mesmo 

mandamos um oficio ao procurador, relatamos a realidade de Atílio Vivacqua, os pacientes são 

agendados, reagendados, tinham esse tratamento de especialidades, nem precisava sair daqui pra ser 

atendido em lugar nenhum, e nós passamos pra ele a nossa realidade, daqui do município aonde a 

gente trabalha, a ociosidade que nós estamos ficando hoje, ele deu a resposta, notificou ao prefeito, 

isso foi agora a pouco tempo, então a gente ta aqui para que se puderem fazer alguma coisa né, em 

relação a isso né, e passar o que acontecendo de realidade de atendimento odontológico, quem esta lá 

não esta atoa apenas as especialidades que a gente fazia que cumprimentava a assim o nosso, se a 

gente ficasse duas horas, duas horas e meia, eram duas horas, duas horas e meia a atendendo, 

trabalhando, agora eu fico quatro duas horas eu to atoa pode ir lá que você vai me ver atoa, né mais. 

/Ludmila- Dentista (Tribuna Livre):- Boa tarde a todos, então só cumprimentando o que a minha 

colega, amiga Fernanda ta falando é que eu acho que muitas vezes, tem a ideia de que ah vai implantar 

o ponto eletrônico, então eles vão trabalhar mais, pode ate ser que ate um outro cargo realmente 

ocorra, mais a gente quer deixa claro que no nosso caso na nossa situação, a prefeitura não ganhou em 

nada com isso porque a gente já cumpria o que era determinado, então eu trouxe ate uma ficha aqui 

para que vocês tenham uma noção, que nós recebemos uma folha que já é previamente agendada, não 

somos nós que agendamos né, tem as pessoas que fazem esse serviço, com oito pacientes que é o que o 

SUS exige, pacientes agendados, e mais podendo haver as emergências, então nós sempre trabalhamos 

com cinco folhas dessas por semana que vai dar um total de quarenta pacientes, com dez emergências 

no caso, então isso sempre foi feito, só que gente tinha uma flexibilidade de atendimento justamente 

por essa questão que ela falou a prefeitura não tem como pagar com um salario combatível, com um 

salario combatível com o grau de esforço de investimento que a gente teve pra poder ta nessa situação 

hoje, ta arcando com esse cargo, né, então sempre teve essa questão de não se pode remunerar melhor, 



 

 

420 

“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 
 

então sempre teve uma flexibilidade de horário pra que a gente pudesse como ela falou ta trabalhando 

em outro lugar, né então assim  com o ponto eletrônico, como nós estamos falando ninguém ta 

questionando a legalidade dele, alguma coisa assim, só que não ouve nenhuma acréscimo pra 

população, ao contrario a gente já cumpria o que já não tinha como exigi mais, e deu prejuízo pra 

gente, porque nós temos que ficar um tempo maior, recebendo o mesmo salario, e fazendo, e o que 

aconteceu nós nesse acordo de flexibilidade, nós da nossa parte nos propusemos a fazer algo a mais,   

que era né esse atendimento que não era nossa obrigação, porque a nossa obrigação era a atenção 

básica, restaurações básicas, extrações simples, limpezas, coisas simples, que ta né no SUS, com são 

dadas básicas, essa parte toda de canal,  de gengiva de criança, são especialidades que nós nos 

propusemos a fazer muitas vezes ate fazendo de especialidades diferentes mais fazendo a especialidade 

era de implante mais fazia um extração de siso, né tinha essa boa vontade de com uma coisa pra fechar 

esse serviço né, claro que tinha esse acordo de lado a lado, só que a partir desse ponto, nós procuramos 

primeiro o secretario municipal ele falou que não poderia fazer nada, que não era uma coisa que cabia 

a ele, ele atendeu uma determinação do ministério publico, dai nós fomos no promotor daqui do 

ministério publico conversamos com ele, ele nos deu total razão inclusive estavam presentes o próprio 

secretario e o chefe de gabinete, ele nos deu razão e falou que seria realmente adequado ideal que se 

adequasse o salario a carga horaria exigida, ou uma redução de carga horaria com aquele salario que já 

era como a gente fazia, e ele pediu que o secretario entrasse em contato com o prefeito, o prefeito não 

deu uma resposta, o secretario a gente procurou ele falou que não tinha como fazer nada naquele 

momento, a gente ia ter que esperar o impacto que isso criaria para o município, tinha que esperar o 

que, que ia acontecer, se os médicos iam larga, se os atendimentos ia diminuir, se como que ia ficar 

isso pra população, pra depois tomar uma atitude,  então nós fomos e mandamos um oficio pro 

procurador, quem realmente fez a determinação, e esse mesmo procurador que faz a determinação 

falou que já mandou um oficio para o prefeito orientando que realmente a redução de carga horaria 

fosse a resolução desse problema, eles concordam com a gente uma vez que a demanda atendida, não 

tem fila, nós atendemos gente dos municípios vizinhos de Cachoeiro, entendeu, então assim já que a 

prefeitura sempre alegou que não tem como dar um salario melhor, né então ele orientou a redução de 

carga iria ser uma solução, isso nós estamos falando da nossa parte né, porque por exemplo os médicos 

abandonaram, eles não estão nem atendendo, e muito embora eles tenham abandonado, todos sabem 
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que tem algum tipo de negociação com eles pra facilitar para que eles voltem, e nós que ficamos eles 

não tão querendo nos ouvir, então o que a gente quer deixar bem claro é que não ouve nenhum ganho, 

pra prefeito, pra comunidade de modo geral, entendeu com isso, porque a gente sempre cumpriu o que 

tinha que cumprir, porque não é uma coisa que somos nós que marcamos, não sou que marco três ou 

cinco pacientes, a gente recebe uma agenda já feita, então nós sempre cumprimos o que tinha que 

cumprir, então essa é a nossa insatisfação, assim essa, a questão do salario tem uma defasada enorme, 

o estatuto diz que nós temos direitos aos aumentos, pra que a gente continue com poder aquisitivo né, 

isso não tem acontecido cada vez mais, de dois e sete do ultimo concurso par atenção básica, era tenho 

ate anotado aqui o salario era mil seiscentos e onze, com um salario mínimo de trezentos e sessenta 

reais, hoje o salario ta dois e trezentos, com um salario mínimo em setecentos e oitenta e oito, então a 

gente tem só ai uma defasagem de mais de mil reais, em seis anos, sete, oito, nove, dez, onze do edital, 

entendeu mais de mil reais, então são coisas que assim a prefeitura não tem como, ah não tem como da 

um aumento, não tem como melhorar isso ai, então que de repente analise uma outra conduta, que no 

caso poderia ser a orientação do próprio procurador, em relação a isso, de repente  vai entrar essa 

questão de redução de carga horaria, ou entra a uma, é uma, uma, é uma como ajustar isso com 

atendimento, não com carga horaria, e também não tem prejuízo nenhum pra prefeitura, se vocês 

quiserem fazer alguma pergunta. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu quero sim, eu 

tenho primeiro desculpe a nossa ignorância no setor, porque esse atendimento básico, ele só deixou, 

vocês faziam além do atendimento básico, ele só deixou de ser feito pela quebra do acordo que se tinha 

entra a secretaria e a categoria é isso? /Ludmila- Dentista (Tribuna Livre):-É na verdade nós. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Mais vocês não tão impedidos de fazer só porque 

da carga horaria. /Ludmila- Dentista (Tribuna Livre):- Não nós não estamos impedidos, nós 

deixamos claro pra ele que, não era uma obrigação, nós deixamos claro pra ele nossa insatisfação, uma 

vez que ele não se manifestou de nenhuma maneira, foi uma alto defesa digamos assim né, era um das 

únicas coisas que a gente poderia fazer. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Eu não sei 

se essa alteração da lei cabe ao município, porque nós recebemos diariamente aqui uns repasses do 

governo federal saúde bucal, um valor ate razoável, e pra categoria qual seria a solução? /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):-O que seria bom que atenderia a categoria e deixasse a 

população a volta a ter o serviço que antes era prestado? /Ludmila- Dentista (Tribuna Livre):- Então 
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as duas hipóteses que foram levantadas, são o próprio promotor e procurador, é adequa uma coisa a 

outra salário a carga horaria, então assim ou melhorasse o salário, continuava com essa carga horaria, 

com esse ponto... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- a gente ta falando de quatro 

horas? /Ludmila- Dentista (Tribuna Livre):- É vinte horas semanais, e ou então uma diminuição de 

carga horaria, sem alterar o salário, e ai... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Com 

relação a essa proposta vocês tem interesse em que? /Ludmila- Dentista (Tribuna Livre):- Então pra 

qual carga horaria? /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não, é uma proposta pra você, o 

que atende? /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Presidente, pelo que eu to entendendo voltaria a 

fazer o que elas faziam, além da saúde, além do básico, continuariam atendendo os oitos pessoas, mais 

a emergências, pelo que eu entendi... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aonde eu 

quero chegar é saber se na redução, nós vamos conseguir atende aquele numero de pessoas do ponto. 

/Fernanda Baptista (Cirurgiã dentista- Tribuna Livre):- Sim, porque o que a gente fazia uma carga 

horaria de vinte horas exigida, nós trabalhávamos quase aproximadamente dez horas, dez, doze, cinco, 

mais se você vê o numero de atendimento que a gente fazia, é o mesmo não é mais porque com esse 

acordo que tinha por exemplo se eles colocam oito clientes agendados, e mais duas emergências, se ele 

forem lá e colocar o nono paciente eu não sou obrigado  atender, o que não acontecia antes, chegava 

duas emergências, três emergências, quatro emergência, cinco emergência eu tando ali nunca foi 

mandado embora, eu nunca mandei ninguém embora, e os meus colegas também não, entendeu, então 

por exemplo agora se a gente quisesse encrencar, tem uma, chegou outro, tem outro vem pro próximo 

atendimento porque o meu já ta encerrado, não porque ate emergência eles colocam o número de 

emergência,  vem lá de cima determinado, né o que seria ate errado né, porque a pessoa não escolhe 

hora pra ter dor, nunca tivemos esse problema, de quantidade de chegar fazendo três, quatro, cinco,  se 

chegou uma pessoa, então nunca foi, a gente sempre foi muito maleável aqui, a gente interrompeu isso 

porque a gente avisou antes, que eles iriam perde mas acho que eles não se importaram, sinceramente 

eu né, e foi deixando e deixaram. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Essa 

concordância do ministério publico, fez em oficio ou... /Fernanda Baptista (Cirurgiã dentista- 

Tribuna Livre):- Não fez em oficio, nós contratamos um advogado depois do encontro com o 

promotor, porque inclusive ele sugere isso a ele não ia pode fazer nada porque, a partir do momento 

que a minha classe lá, outras classes começaram a ir lá e ele não ia dar conta do recado, então nós 
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contratamos um advogado, é mostramos pra ele o oficio do procurador ele foi ao procurador 

pessoalmente, fez o oficio o procurador ele entendeu a realidade daqui, e mandou o oficio ao prefeito, 

se eu não me engano chegou esse oficio na semana passada, é nós temos também, todos tem, podemos 

enviar deixar aqui também, inclusive ele como advogado ta tentando uma audiência com o prefeito, 

mais que não marcou ainda, porque semana passada o procurador  não estava aqui, mais eu nem sei se 

ele ta com essas portas abertas pra receber a gente , pra coloca-lo a par do que ta acontecendo, nós 

fizemos assim legalmente o que nós é cabível, viemos aqui depois, mandamos oficio ao procurador, e 

vamos continuar a luta entendeu, ate que seja dada alguma solução... /Ludmila- Dentista (Tribuna 

Livre):- Uma outra assim não sei se vocês tem pensado, ah as vezes a gente fala assim o salario ta 

defasado, mais o investimento pra forma dentista é muito grande, eu posso dizer assim sou formada 

dezesseis anos, que fiz agora em junho e minha ultima mensalidade da faculdade em 1999 eu paguei 

seiscentos e dezesseis reais o salário na época era cento e trinta e seis reais, então isso só de 

mensalidade, todo investimento que você tem com material é um curso muito caro, então as vezes as 

pessoas não levam isso em consideração e falam nossa nossos cursos, nossas pós graduação, então são 

coisas assim que a gente tem que valorizar, tem um valor disso tudo, do estudo, do empenho, do 

profissional, não é uma coisa simples, entendeu então a pessoa não tem essa noção também de todo 

esse investimento que a pessoa tem pra poder chegar aonde chegou né. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Antes de passar a palavra aos colegas vereadores, eu posso adiantar quanto 

presidente que nós vamos ver uma comissão, uma comissão de suade e os vereadores que já estiverem 

de acordo, e com vontade de solucionar esse problema, porque eu não vejo como um problema da sua 

(?), eu vejo com um problema da população, eu falo isso aqui tem quase cem anos que eu to aqui, e 

tinha uma musica que dizia o seguinte, na luta da onda contra o rochedo quem apanha é o marisco, e 

não tem outra solução para isso, nessa discursão quem vai perde é a população. /Ludmila- Dentista 

(Tribuna Livre):- Infelizmente mesmo a gente fazendo o que a gente tem que fazer, um, um 

profissional desmotivado, não é a mesma coisa de uma pessoa que ta empenhada né, a pessoa 

desvalorizada, desmotivada, ela não tem a mesma força, de um profissional que ta fazendo aquilo com 

vontade. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Esse, esse, essa lei que foi criada do ponto 

eletrônico as vezes nós pagamos por ser diferente, porque quando essa lei foi criada, vocês devem ter 

noticias disso, tinha funcionários fantasma ai nesse Brasil a fora que só recebia, no nosso estado 
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mesmo nós tínhamos bastantes casos, nós vamos pagar por que esta fazendo os outros estados, tava 

atendendo bem (?), porque essa lei nos pegou,  e nós tentamos fazer a coisa certa e população ta 

perdendo, eu tenho certeza que esse tipo de lei ele não foi criada para um município como o nosso. 

/Fernanda Baptista (Cirurgiã dentista- Tribuna Livre):- É porque a gente entende que o 

procurador mandou pro sul do estado todo, mais a sua realidade aqui é diferente da realidade de 

Cachoeiro, as pessoas chegam de madrugada, passou do sétimo, oitavo não é atendido, e é assim oh, 

agora aqui, tem dezessete anos que eu to aqui, aqui sempre foi agendamento, ate de canal com lista de 

espera, cabou-se aquele ligasse pro outro e outro poderia vir, então é uma realidade pode ate ter outro 

município eu não sei mais aqui é diferente, por isso essa vontade de relatar ao procurador, que a nossa 

realidade aqui como profissional e prestador de serviço ele é diferente. /Ludmila- Dentista (Tribuna 

Livre):- Inclusive hoje aconteceu ate uma fator engraçado, a facilidade é tão grande então a gente fica 

esperando os pacientes, uma paciente falou eu vou devolver o numero da minha filha porque ela não 

vai ficar, ai falaram ah mais ela não pode esperar, ela falou não é que ela agendou aqui na secretaria de 

saúde e lá no posto de saúde também, então ela chegou aqui que tinha mais, então ela foi pra lá que vai 

ser atendida mais rápido, a paciente ela tava com agendamento em dois lugares, então assim é porque 

não tem realmente uma dificuldade pra isso, eu não sei como vocês veem isso a gente não ouviu o 

outro lado, se vocês tem algum tipo de reclamação, se vocês ouvem reclamação na área de 

odontologia, assim em relação a gente, enfim né porque realmente não tem uma grande dificuldade pra 

atendimento assim da nossa parte. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então pra 

finalizar a parte da presidência nós faremos a comissão, vamos conversa com o secretário, vamos 

conversa com o prefeito não só pra tentar resolver não só a parte da (?) mais também a parte da 

população para que saia bem é a população, então e algum dos nossos colegas vereadores quiserem 

fazer um pergunta, alguma colocação, por favor. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor 

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

Costa Neto (Vereador):- É desde já agradeço, quero cumprimentar a doutora Fernanda, a doutora 

Ludmila, demais colegas da suas classe, doutor Fernando, doutor Alex que aqui também, e quero dizer 

que realmente o trabalho de vocês é imprescindível para o município de Atílio Vivacqua, e quero dizer 

também que ao município custou muito chegarmos na estrutura que nós chegamos de atendimento 

odontológico aqui em Atílio Vivacqua, e a gente conhece um pouquinho de outros municípios a gente 
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vê a diferença, então nós vemos aqui a diferença em relação ao que nós vimos ai em alguns outros 

municípios, então quero dizer aqui sem nenhuma demagogia parabéns a todos vocês por esse belo 

atendimento que vocês fazem, faziam ate certos dias tenho certeza que vão retomar, essa, esse 

atendimento da nossa população, então como o nosso vereador presidente Romildo Sergio disse, a 

população que mais precisa desse atendimento, ela não pode ficar sem atendimento em decorrência 

disso ai, então quero dizer que como vereador, como líder do prefeito nesta casa, é nós já tivemos aqui 

a presença do secretario de saúde Thiago, a gente esta em contato direto com o prefeito então nós 

sabemos da preocupação do prefeito e a preocupação do secretario, de resolver todo esse impasse, na 

verdade não foi criada pelo o município, então essa foi uma determinação do ministério publico 

federal, presidente lembrou muito bem, com relação não é o caso de vocês, a gente tem certeza 

absoluta disso a gente acompanha o trabalho de vocês, mais não sei me parece que foi no ano passado, 

cheguei a ver uma reportagem parece ser no município de São Paulo, onde num hospital criara-se ate 

dedos de silicone pra poder aperta né pra poder energiza o ponto eletrônico naquele hospital, então eu 

acredito que tenha partido ate daquele momento pra cá que chamou a atenção ai do ministério publico 

para que pudesse resolver essa questão de alguma forma, a gente sabe que existem outras, outras, 

outras questões que envolvem tudo, toda essa problemática, mais eu quero dizer que eu quero me 

colocar a disposição, a gente já percebeu na fala que vocês tiveram, na conversa com o promotor, na 

conversa com o próprio advogado, que vocês estão buscando assessoria, e a gente entende também que 

existe caminho, nós temos que trabalhar no sentido de buscar a melhor forma pra tentar equatizar toda 

essa questão para que vocês possam voltar a fazer esse atendimento tão necessário a a nossa população 

sem perca de salario, e sem prejuízo também em relação a carga horaria que não a gente sabe que 

vocês tem outros compromissos que precisam ser cumpridos também, então quero desde já presidente 

me colocar a disposição para junto com a categoria, junto com  o secretário, o prefeito, a gente pode da 

ai a nossa contribuição para poder ai colaborar e tenho certeza ai que nós vamos encontrar um caminho 

para pode resolver essa questão, muito obrigado.  /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-  

(?) vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Doutor Fernando, eu acho que aqui não 

tem um vereador que não tem interesse que a nossa população, doutora Fernanda, falei doutor 

Fernando, mais a todos os profissionais, não tem um vereador que não tem interesse nesse 

atendimento, há casos e casos, eu acho que o nosso município ta andando naquele que a gente fala 
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(?)(?), eu concordaria em melhorar essa carga horaria, pra poder ser atendida  a população, mais ta 

sendo atendida, mais dois, mais cinco, mais oito em fim, fazendo não só o básico mais outros 

procedimentos, então tem conversa, eu tenho certeza que nós estamos junto nessa luta, procura  a gente 

essa casa ela ta a favor de vocês e tamos a disposição,  e vamos fazer essa comissão, pra brigarmos 

pelo povo também. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- (?)(?). Fernando-Dentista 

(Tribuna Livre):- Posso falar só um minutinho. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-

Nós vamos deixar só porque chegou a agorinha pouco. /Fernando-Dentista (Tribuna Livre):- 

Cheguei atrasado eu estava numa emergência ali, e cumprimentar a todos, a todos os vereadores 

presentes, todos do publico presentes aqui, e eu acho que tudo Romildo com uma boa conversa se 

resolve né, eu acho que depende de uma boa vontade, vocês demonstraram isso, depois também nós 

temos que ouvir o prefeito se ele tem essa, não sabemos o interesse, porque nós não perdemos muita 

coisa, porque nós na verdade nós não somos contra o ponto eletrônico, nós tamos ali pra trabalhar, nós 

não tamos ali pra enganar ninguém, então na verdade nós não somos contra nada, nós não estamos 

batendo de frente com ninguém, né porque as vezes fala, ah vocês tão batendo de frente, nós não 

estamos batendo de frente com ninguém, nós só queremos conversa e vê o que a gente pode fazer, na 

verdade quem perdeu foi a população, pra nós, nós não perdemos muita coisa, porque todo município a 

nível de Brasil, uma atenção especializada como aqui tinha, porque Atílio Vivacqua chegou a ganhar 

ate um premio né Fernanda, a nível de saúde porque nenhuma cidade por aqui tem isso, que era o que 

esse atendimento que ela já falou anteriormente de canal, de tratamento de gengiva, em todas as áreas 

especializadas eu fazia canal, a doutora Fernanda é especialista na área de criança, de bebe, então tudo 

isso parou, então uma pessoa que quer ir lá ah eu tenho uma menina pequenininha que chora, que da 

trabalho não da porque é um atendimento especializado, ninguém quer atender uma criança, então na 

verdade quem perdeu é a população, e eu acho que o único que não pode perde aqui é o povo, as vezes 

nós podemos perder alguma coisa, vocês, isso aqui é uma questão de abrir mão, mais a população é a 

que ta mais sentida com isso, ate porque eles não tão entendendo, não adianta falar que é o ministério 

publico eles não querem saber disso eles querem saber de fazer né, então nós não estamos com má 

vontade, nós continuamos o trabalho, estamos cumprindo a carga, só não estamos fazendo a 

especialização,  porque todo município que faz isso a pessoa é gratificada por isso ai, Cachoeiro faz 

mais eles recebem um além daquilo que ele recebe como dentista comum, ele recebe por 
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especialidade, e nós chegamos a falar isso mais ate então parece que não foi bem aceito, que nós 

estamos cobrando, nós não estamos cobrando nós queríamos uma coisa certa já que partiu do ponto 

que nós estamos seguindo uma coisa certa que é bater o ponto, então a gente queria uma igualdade, 

porque ate então a gente atendia especialidade de uma forma, ela já deve ter falado aqui, de uma forma 

que de acordo né, porque a gente tinha um horário condessado, não que a gente não trabalhava a gente 

tinha um horário condessado, então a gente fazia essa parte de uma forma que uma mão lava a outra, 

mais como nós perdemos essa outra mão, nós precisamos agora arrumar uma forma de botar uma 

engrenagem pra funcionar. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu entendo Fernando o 

receio do município em fazer uma negociação, em abrir uma certa exceção pra vocês, porque tinha um 

ditado da roça, que porteira que passa um boi, passa uma boiada, só que no caso de vocês existe uma 

prorrogativa, é ai que eu acho que é o grande poder que nós vamos ter de negociação, porque a partir 

do momento que se conseguir uma forma pra que vocês trabalhem o restante da saúde vai querer 

também, só que vocês tem uma contra partida, e nós temos como trabalhar, né nós vamos estar 

cedendo alguma coisa mais o município vai estar ganhando também com isso e então pra mim o ponto 

chave da negociação, e quando eu me coloquei a disposição, é em função disso, nós temos ai um poder 

de negociação muito grande, que é essa contrapartida de acontecia antes e hoje não ta acontecendo, e 

quando a doutora Fernanda fala ai de dezessete anos ai aproximados sem fila, o grande responsável por 

isso foi essa câmara de vereadores, porque era feito lá onde o Fernando trabalha perto da prefeitura e a 

câmara era em cima, as nossas sessões começavam as dezenove, quando a gente saia dez horas da 

noite a fila tava lá na porta, e quando a gente saia o cara já tava com uma faca perguntando vocês não 

vão fazer nada não, eu to aqui desde de manha, e ai a câmara na época, se movimentou, sentou com o 

prefeito, sentou com o secretario, pra resolver porque o grande prejudicado eram nós, saímos 

topávamos uma fila no dia seguinte tinha, tentamos resolver e graças a Deus foi uma vitória pro 

município como a senhora falou todo mundo é atendido tema agendamento e tal, mais foi o que 

aconteceu em função da nossa saída, nós saímos da câmara as pessoas já estavam lá pro dia seguinte, e 

ai na conversa... /Fernanda Baptista (Cirurgiã dentista- Tribuna Livre):- E a realidade dos outros 

municípios ate hoje, as pessoas chegam de madrugada pra pegar aquele número, e chegou no oitavo, se 

é o oitavo não se pega mais. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- E pra gente isso foi um 

ganho espero que a gente, essa comissão possa estar se dedicando ai a conversa com o secretario, com 
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o prefeito e que a gente num curto espaço de tempo ai consiga resolver essa situação, você quer falar? 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu queria falar. /José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- Presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pode... /José Geraldo 

Papaceni (Vereador):- Boa tarde a todos os profissionais que estão ai, pelo (?) aqui presidente, como 

senhor falou ai agora o senhor não acha que ta faltando assim um, um dialogo melhor entre o 

secretario e o nobre prefeito, chamar eles pra conversa de uma forma melhor, o senhor não acha que 

pode resolver o problema. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós vamos fazer isso 

vereador, nós vamos ta intercedendo, essa é a nossa parte. /Fernanda Baptista (Cirurgiã dentista- 

Tribuna Livre):- Porque isso nós tentamos, olha no inicio de junho, ai não teve uma porta que se 

abrisse, entendeu, inclusive antes de fazer a instalação oficial de começar, o secretario falou que queria 

reunir com a gente, marcou duas reuniões, as duas foram desmarcadas, e só falaram assim com a 

gente. Olha dia primeiro começa o ponto e ai nós começamos, então assim não teve essa abertura, 

precisa de uma conversa sim você entende o máximo eu expor o meu lado e o outro lado expor o lado 

dele e a gente falar quem ta ganhando e quem ta perdendo, porque esse mês inteiro nós cumprimos a 

carga horaria, pode pedir lá o ponto eletrônico que nós não abrimos mão, deu jeito, rejeito e viemos, 

agora o paciente sentou na minha cadeira e era canal, que era uma criança que tinha que fazer canal, eu 

abri mão dele, e ai. Fala doutora. /Bruna- Dentista do PSF (Tribuna Livre):- Eu também sou 

dentista aqui do município só que eu estou aqui representando o PSF, a atenção básica, lá a gente eu 

acredito e nós tínhamos um acordo verbal também com o prefeito, eu acredito porque do salario que é 

defasado, a nossa carga horaria é de quarenta horas semanais, e a gente recebe dois mil seiscentos e 

dezenove reais e dezoito centavos, ou seja nós trabalhamos o dobro e recebemos menos que os dentista 

de vinte horas e antes a gente cumpria e nós fazíamos (?), seis fichas dessa, atendendo também ate 

porque foi ganho do (?) eles já aceitaram, acredito que com certeza ajuda da equipe de PSF, eu acho 

que hoje o nosso tempo é muito mais ocioso, eu atendia muito mais pacientes, a gente faz atenção 

básica faz, mais a gente também tem algum atendimento especializado, aqui no centro o município 

conta com dois ultrassom pra fazer tratamento de peodontia, e não tem esse aparelho no interior, eu 

comprei um aparelho portátil e levei pro interior, mais a gente se sente assim mau  e desvalorizado, 

desmotivado, eu não trago mais o meu aparelho, eu fico quarenta horas ali, entendeu com um tempo 

ocioso, o atendimento diminuiu, e a gente acaba assim se sentindo desmotivado, poderia ta fazendo 
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muito mais, reduz aquele atendimento, ate porque o carro pra poder levar a gente, chega tarde no 

interior antes eu ia no meu carro chegava lá no horário certo, eu tinha um maior tempo de atendimento, 

agora eu volto pra fazer horário de almoço que antes eu voltava rapidinho e voltava pro meu serviço, e 

atendia mais e hoje eu já não faço mais isso, tenho um tempo muito ocioso, entendeu e eu acredito que 

antes isso eles permitiam fazer em três dias justamente pelo nosso salario, de quarenta horas ser 

inferior aos dentistas vinte horas. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- São, são, são 

quatro equipes do PSF, tem um profissional pra cada equipe, ou é um profissional só. /Bruna- 

Dentista do PSF (Tribuna Livre):- São quatro equipes sendo que uma equipe ta sem dentista 

quarenta horas,  ai o secretario colocou três dentista vinte horas pra ta cobrindo isso, e ai eu acho que 

fica ate injusto, um PSF com três dentista vinte horas e eu no meu PSF sozinha com quarenta horas. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Mais nós perdemos receita com isso, porque falta 

profissional na equipe a equipe não é auxiliada porque não ta completa e a diminuição da (?) é efetiva. 

/Ludmila- Dentista (Tribuna Livre):- Então assim a gente agradece, é realmente a, o interesse, a 

oportunidade de mostrar o nosso lado né, e a gente realmente tem esperança que a gente consiga 

conversa, dialogo pra gente poder realmente resolver isso, porque tem tido uma serie, a gente ta 

totalmente desmotivado, então assim não anda, a espera que realmente a gente possa conversa e 

resolver isso do melhor modo possível. /Fernanda Baptista (Cirurgiã dentista- Tribuna Livre):-E 

fala que a gente tem como comprovar isso quando a gente fala atende tantas crianças, ela atende ta 

tudo registrado lá, entendeu, porque é todo dia isso aqui assinado, carimbado, preenchido, e mandado 

pra eles então tudo que a gente fala que faz, que a gente atende... /Ludmila- Dentista (Tribuna 

Livre):- A gente já tem em dia já né, o mais importante que eu acho que vocês tem que entender é o 

que a gente faz hoje a gente já fazia, e a gente fazia ate mais, entendeu porque a gente fazia 

especialidade, então é isso que eu acho importante entendeu, por causa de todas essas coisa houve a 

impressão de que se vai ganhar mais agora, então talvez em outros cargos, em outras coisas, mais no 

nosso caso realmente não houve isso, então a gente tem esperança, a gente agradece e acha que então 

né, vamos conseguir um bom termos para todos. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Nós que agradecemos a presença de vocês, não posso garantir que nós vamos conseguir mais que nós 

vamos tentar isso é certeza que nós vamos, vamos montar comissão e conversa com o secretario e o 

prefeito. /Ludmila- Dentista (Tribuna Livre):- Se vocês quiserem nós podemos trazer o oficio que a 
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gente tem do promotor, do procurador. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Sim se você 

puder encaminhar aqui pra casa, par gente é uma matéria a mais pra negociação ta, a gente agradece ai 

a presença de vocês, do Alex que também ta ali é amigo nosso particular né, brigado pela presença 

essa casa ta sempre a disposição, abrindo o expediente do dia, abrindo o expediente do dia chamamos 

o líder do prefeito Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobre 

colega vereador Romildo Sergio, nosso boa tarde podemos já dizer boa noite, cumprimento também 

nosso vice-presidente vereador Jovaci que a acaba de assumir a presidência dos trabalhos dessa sessão, 

cumprimento também aos nobres, ao nobre vereador e secretario dessa casa vereador Itamar Cristo, 

cumprimento os nobres vereadores do plenário, agradeço a presença de todos os funcionários da área 

odontológica do nosso município, doutora Fernanda, doutor Fernando, doutora Ludmila, doutora 

Bruna, doutor Alex, doutor Alex do futebol, quero agradecer também Roberto Melo que presidente da 

associação de moradores da comunidade Alto São José, quero também agradecer a todos os 

funcionários que nos auxiliam na sessão de hoje, quero senhor presidente, fazer um comentário a 

respeito do projeto de lei municipal numero 015/2015, que solicita a esta casa para incluir o programa 

de ações do PPA 2014/2007 lei 1048, 25 de novembro de 2013, a secretaria municipal do meio 

ambiente, e ta dando outras providencias, apenas lembrando que é foi votado por esta casa, o 

desmembrando da secretaria municipal de desenvolvimento rural que também assumia a os assuntos 

referentes a questão ambiental, e a partir portanto daquele desmembramento, o município ele foi 

autorizado a criar a secretaria municipal de meio ambiente, isso foi feito e portanto no ano de 2016, ou 

melhor 2015, é o prefeito nomeou a Priscila que é bióloga, para assumir portanto a secretaria é 

municipal de meio ambiente assim criar toda a estrutura naquela secretaria para atendimento a todos 

aqui no nosso município de Atílio Vivacqua e uma vez implantado de fato esta secretaria é necessário 

portanto que um orçamento possa então, existir lá nas, as devidas rubricas de orçamento para que 

aquela secretaria possa então funcionar adequadamente para é custear  portanto todas as sua despesas 

para que os trabalhos possam portanto é dar ai a continuidade no dia a dia, por isso a importância dessa 

lei para, que esta casa possa portanto autorizar o município a incluir o programa do PPA 2014/2007, 

recursos para que esta importante secretaria do meio ambiente possa de fato executar boas ações ao 

nosso município, então que os nobres colegas vereadores que possam esta votando favorável, a este 

importante projeto de lei, com relação ao projeto 016/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a lei 
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orçamentaria anual para o exercício de 2016, que da outras providencias, nós pedimos a todos os 

colegas veadores que possam analisar também esse importante projeto de lei para que nós possamos 

então, que possamos então portanto criar essa peça para que o orçamento para o ano que vem do 

exercício de 2016, possa ser constituído também da melhor forma então pedimos a todos que possam 

estar analisando, depois poderemos ate ver com a presidência, a questão de prazo para que a gente 

possa estar votando esse projeto para que então a gente possa criar essa importante ferramenta que ira 

nortear, toda a, toda a implantação a formação para o orçamento para o ano de 2006 do município de 

Atílio Vivacqua, e é importante ai que possa fazer as devidas analises, que nós possamos fazer ai, votar 

né no orçamento do ano de 2016, que retrate ai toda realidade do nosso município em todos os setores, 

então pedir aos nobres vereadores que analisem com carinho,  e deem as suas contribuições para que a 

gente possa votar uma boa ferramenta que vai orientar toda formação do orçamento municipal para o 

ano de 2016, é o que nós tínhamos para o momento, obrigado. /Jovaci Duarte Lopes (Presidente em 

Exercício):- Próximo orador da noite, vereador Pedro de Oliveira Sampaio, vereador não vai fazer uso 

da palavra, vereador Roberto de Alemonge de Souza, também não ira fazer uso da palavra, vereador 

Itamar Moreira dos Santos, também não ira fazer uso da palavra, vereador José Geraldo papaceni, 

também não ira fazer uso da palavra, vereador Sandro Duarte Gariolli, também não ira fazer uso da 

palavra, então vamos partir para o grande expediente, com a palavra novamente o vereador José da 

Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobre colegas vereadores, eu na 

verdade poderia e deveria e talvez poderia ter dito ainda, enquanto os médicos, os dentista ainda 

estavam aqui, mais  apenas presidente, nobres colegas vereadores, com relação a questão que foi 

trazida aqui para esta sessão, quero dizer que eu já disse isso na minha fala um interferência, na 

intervenção que eu fiz que esse foi um problema que não foi criado pelo município de Atílio Vivacqua 

foi uma determinação do ministério publico federal, e quero dizer que tanto o prefeito José Luís, 

quanto o secretario Thiago Gava é na forma que eu já contei, eles estão realmente preocupados com 

essa questão, não somente dos dentista mais também dos médicos especialistas, infelizmente a nossa 

população ela esta sofrendo com toda essa situação, mais se perguntar hoje, hoje é tanto para o prefeito 

quanto para o secretario Thiago, infelizmente qual é a solução hoje pra resolver o problema 

infelizmente nem um,  nem outro teria essa solução, assim como o própria categoria não tem uma base 

legal para apresentar para solucionar esse problema, então eu quero dizer apenas que o município tanto 
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o prefeito quanto o secretario eles estão, não estão parados mais tão buscando ai as alternativas, 

inclusive o vereador Jovaci estava presente no ultimo sábado tivemos uma conversa com o prefeito e lá 

estavam alguns médicos, inclusive ficou agendada para a próxima quinta feira, uma reunião com o 

superintendente do hospital infantil de Cachoeiro de Itapemirim é esse profissional que tem uma 

empresa juntamente com demais profissionais médicos e hoje estão prestando serviço especialidade 

medica na área de pediatria, em vários municípios, né já tem vários municípios que já estão comprando 

esse serviço para resolver essa questão especializada na área de pediatria então esta agendada esta 

reunião é Cachoeiro de Itapemirim lá no hospital infantil a gente vai ter o prazer de fazer um esforço ai 

para ta participando, e talvez seja uma saída,  e assim quero dizer que o município ele não esta parado, 

ele esta buscando alternativas com certeza com relação a classe os odontos, dos médicos né dentistas o 

município também encontrara a melhor forma e maneira de solucionar este problema, então quero 

dizer também que o prefeito, tanto o prefeito quanto o Thiago, estão ai abertos ao dialogo, e abertos as 

sugestões porque é infelizmente, esse problema pegou meio que de surpresa né tanto medico, quanto 

dentista, prefeito, secretario, nós vereadores também fomos pegos de surpresa a população mais ainda, 

então quero dizer que cada um ai que puder dar a sua contribuição, a sua participação o dialogo é 

importante, então pra que a gente possa encontrar uma solução o mais rápido possível, né para que a 

nossa população volte ai a receber esse importante atendimento tanto na área medica, quanto na área 

odontológica, e eu quero dizer que o presidente lembrou com relação as filas que existiam com relação 

a marcação de consultas, com marcação de dentista, naquela época eu tive também o prazer de exerce 

mandato de vereador e já fui cobrado e foi, e foi daquele período pra cá que o prefeito, principalmente 

o prefeito José Luís teve a visão e aquela preocupação de montar um gabinete odontológico pra cada 

comunidade do interior do nosso município, desaforando o atendimento aqui na sede, então quer dizer 

a estrutura que nós temos hoje montada e a equipe de dentista que nós temos nós não podemos deixar a 

população sem esse importante atendimento, né da forma que os próprios dentista disseram, tem um 

trabalho que eles faziam né, e com certeza voltaram a fazer né, é um trabalho diferenciado em relação 

a muitos municípios que a gente conhece é então quero apenas dizer que o dialogo esta franquiado, 

esta aberto, e contamos ai com a participação de cada um para que a gente possa então voltar esse 

atendimento de especialidade medica, volta esse atendimento de dentista de imediato pra que a nossa 

população não possa sair perdendo, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-
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Vereador Pedro Sampaio, vereador Roberto, vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Cumprimentar a mesa, presidente Romildo Sergio Abreu Machado, vice-presidente 

Jovaci, doutor Moacyr Travaglia assessor jurídico desta casa, nobres colegas vereadores, funcionários 

que nos prestigiam (?) nesta casa, que prestam seu trabalho, é o nosso amigo Robert que esta nos 

prestigiando, e que venha sempre Roberto, é, é a gente ouve o vereador José da Costa Neto falando, a 

gente também tem que parabenizar a vinda das meninas, das doutoras aqui nesta casa de leis, mais a 

gente sabe que a demanda não é fácil, isso não foi criado pelo nosso município, mais sim pelo 

ministério publico, e também tem essa quem sofre é o nosso povo, e jamais nós queremos e como o 

nosso presidente disse estaremos nessa casa hoje ainda, ele disse que vamos sentar e conversa com o 

prefeito, vereadores aqueles que estiverem interessados isso é importante, para que possamos tomar 

uma decisão, e eu acredito que essa vereador José da Costa Neto, que essa missão de vossa excelência 

estava falando de essa reunião que vossa excelência vai participar é juntamente com o secretario 

Thiago, o secretario passou pra mim alguma coisa, e é super importante porque a onde vai (?)(?)(?)(?) 

de serviços prestados né, e isso vai ser importante né, (?) porque vai cumprir o que hoje esta faltando 

aqui em Atílio Vivacqua, isso se tratando de saúde, que as nossas pessoas que estão aqui... /José da 

Costa Neto (Vereador):- Me permite vereador.  Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Permito. 

/José da Costa Neto (Vereador):- Inclusive a informação que nos foi passada é que esse atendimento 

já vai esta sendo feito em Rio Novo do Sul e resolveu a questão de especialidade, né de pediatria, a um 

custo bem menor, do que o município arcava legalmente, então a gente entende que é o caminho né, o 

município precisa buscar conhecer, pelo menos essa questão tem como resolver né e bem, muito 

obrigado vereador. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Se isso acontecer isso é coisa 

importante e eu acredito que vai ser solucionado se Deus quiser, e quando falando sobre o projeto de 

lei numero 016 de 2015, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentaria anual para 

exercício de 2016, a outras providencias, a gente sabe que (?)(?)(?), todos os anos e nós vamos estar 

analisando com carinho, com atenção, muita dedicação, para que possamos estar votando estar votando 

esse projeto assim que tivermos um conhecimento maior. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- 

Vereador. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Parte concedida. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Desde já 

agradeço ao vereador, vossa excelência vereador José da Costa Neto vossa excelência poderia ta 
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falando isso ai (?) pra ta animando os médicos (?)(?) (?)(?) já que esta praticamente resolvido 

(?)(?)(?)(?)./Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-  O vereador Zé da Costa Neto se referiu  

a parte medica, a parte de pediatria, não foi isso. /José da Costa Neto (Vereador):- É a questão do 

pediatra. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Me perdoe então vereador. (?)(?)(?) e também o 

projeto de lei que o vereador grande líder citou aqui, municipal 015 de 2015, autoriza o município de 

Atílio Vivacqua a incluir programas de ações o PPA de 2014/2007 lei 1048, 25 de novembro de 2013, 

a secretaria municipal do meio ambiente e outras providencias, também vamos estar analisando, es se 

Deus quiser nós vamos estar (?)(?)(?) para a próxima sessão assim votando se agradar a (?), presidente 

é eu quero aqui parabenizar o vereador José da Costa Neto, e secretario Marcio, prefeito e esta casa 

também, hoje eu tive a oportunidade de estar na feira, onde, onde os produtores rurais estão se sentindo 

a vontade feliz, tive a oportunidade de participar lá junto com eles comendo uma péla équa, e eles 

estão felizes pra caramba e realmente ali eles estão faturando com o comercio deles, e com a crise que 

nós estamos atravessando de onde vier que seja bem vindo, e que Deus assim possa nos iluminar e a 

cada um e parabéns pra todos que também foram inventor dessa grande ideia, muito obrigado e uma 

boa noite a todos. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro de Oliveira 

Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Senhor presidente vereador Romildo Sergio 

Abreu Machado, comprimento vossa excelência assim comprimento o vice-presidente vereador Jovaci, 

toda mesa na pessoa, secretario Itamar, doutor Moacyr, nosso assessor, os nobres colegas vereadores, 

servidores dessa casa, nosso colega Roberto, esse ai teve uma pequena conversa comigo já é de 

interesse do município, protocolou um documento na prefeitura e a ai intenção acho ai que na próxima 

sessão já ta realizando uma tribuna, já vou adiantando Roberto se me permite, essa casa e nossa é de 

vocês, é do povo, fique a vontade representante da comunidade São José, nosso amigo Olan ai, 

fazendo uma avaliação ai na casa né Olan, Olan futebol de família é o próximo final de semana preciso 

de você, ok, assim comprimento a todos aqueles que, na ausência dos nossos profissionais de 

odontologia que esteve presentes nessa casa e agradecer a Deus por esse reinicio de trabalho após o 

recesso, e que Deus possa dar sabedoria para que assim seguimos nossos trabalhos durante o ano de 

2015, quero aqui registra que meus votos de pesares aos familiares da família Ladislau Silva, que na 

ocasião da data de ontem faleceu a dona Maria Silva Ladislau, ali da comunidade de Deserto Feliz, 

cujo, o sepultamento foi na tarde de ontem, no cemitério Santa Rosa, quero aqui agradecer ao vereador 
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José da Costa Neto que esteve presente, o prefeito José Luís, vice-prefeito Almir, vereador Zé 

Papaceni também estava presente, então quero aqui render meus votos de solidariedade aos familiares 

da Maria Ladislau, pelo ocorrido ontem na comunidade de Praça do Oriente, e assim também agradeço 

a secretaria de obras que prestou o Jackson que esta ai sempre nos atendendo nessas ocasiões, e a 

secretaria Sandra da assistência social que nos da muita atenção em relação a preocupação com 

transporte e a gente ta rendivincando e quero dar aqui meus agradecimentos a secretaria pelo seu 

trabalho na secretaria, quero também aqui fazer as minhas considerações é ao nosso colega e produtor 

rural e amigo Manuel Mendes pela sua belíssima festa que ocorreu neste final de semana no Moitão do 

Sul, vereador José da Costa Neto presente né, linda festa onde tivemos lá muitas comidas típicas né, 

péla équa, canjicao, é feijoada, vereador Roberto Alemonge, sempre com a sua, com a sua, com seu 

animo, sua alegria ele sempre chega primeiro na festa e sai por ultimo, e a festa foi muito boa, muito 

importante, quero render meus parabéns ao senhor Manuel a toda equipe que organizou aquela festa, a 

dupla, o trio que tava cantando lá também, o Toninho e o Zé Rael, aquela turma lá dos capixabas que 

tava lá apresentando seu show com muita, muita felicidade pra dar alegria aquele povo, e quero aqui 

também só fazer um convite pra todos os vereadores ate pedir desculpas, e uma determinação da 

comunidade, do conselho comunitário a gente fica ate assim muito mau divulgado os festejos da 

comunidade, e dizer a vocês estou convidando ou convocando todos, os funcionários, que nesses, 

nesses, que nessa semana se iniciou a nossa festa da comunidade do bom Jesus, festa da igreja católica, 

e iniciamos ontem com o trilo, e hoje tivemos uma celebração com os setores, e o hoje nós temos lá o 

circulo bíblico nos animando, é temos no final uma partilha, com uma consideração vamos fazer 

também um acolhimento dos aniversariantes, e amanha temos um encontro com a família, noite da 

família então convido a todos com seus familiares, para nos honrar com a presença s dezenove horas, 

sempre as  dezenove horas, as dezenove e trinta horas, todas as celebrações aconteceram nesses 

horários, e quero ainda reforçando noite da família, nós vamos estar trabalhando uns temas importantes 

né em relação a família, e na quinta feira que o dia do padroeiro, nós temos a celebração eucaristia 

com uma paciata pela paz, nas ruas da comunidade, convido a todos que possam também as dezenove 

horas na quinta feira dia seis, as dezenove horas, então são sessa  a nossa programação e em todos os 

finais das programações nós estamos lá compartilhando mais, e que Deus nós temos a honra de ter lá 

todos vocês,  e aqui eu quero encerrar as minhas palavras, dizendo a todos os colegas né que nesse 
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período de recesso, as vezes nós tivemos um pouco distante né porque a gente esta de recesso no 

legislativo mais as atividades lá particulares a gente fica um pouco sumido, mais estamos ai né, e que 

estamos juntos nessa caminhada para que possamos, esta olhando para os interesses desse município, 

quanto aos projetos é vamos analisar, estamos atentos a todos esses, a essas leis ai para que a gente 

possa estar concluindo nossos trabalhos, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Gostaria de estar 

agradecendo a Deus, por esse retorno ai após uns dias de recesso, cumprimentar o presidente dessa 

casa, vereador Romildo Sergio Abreu Machado, secretario vereador Itamar Moreira dos Santos, doutor 

Moacyr compondo o corpo jurídico dessa casa, nobres colegas vereadores, funcionários desse poder 

legislativo, cumprimentar o Olan marcando presença conosco, volte mais vezes Olan, você é uma 

pessoa querida do município, agradecer o Roberto companheiro meu de partido, disputamos ai juntos 

as eleições, e fico mito feliz Roberto com sua presença, porque da minha parte eu sempre convidei a 

todos do grupo, do partido que visite nós nesse espaço, que nós temos que vocês pudessem 

acompanhar, o trabalho que é feito nessa casa, então a sua presença hoje me deixa muito feliz, fico 

motivado porque é triste quando os nossos companheiros de partido não chega junto com o colega, 

então esse desabafo eu quero que você leva com você, é uma é um desabafo, dizendo pra você do 

fundo do meu coração, que eu quero muito vocês aqui, então eu queria que vocês participem mais e 

falar também pra você Roberto que você, né a respeito que você esta querendo melhoria na sua 

comunidade, eu sou totalmente favorável, vereador Pedro ate já adiantou é eu queria dizer pra voe 

fazer um pedido de tribuna livre pra esta casa, e nós tivemos vários acontecimentos em comunidades a 

pouco tempo, o povo unido, os vereadores chegaram junto na comunidade de Antas nós tínhamos um 

problema serio de agua lá, seríssimo de agua lá, o prefeito chegou junto, o secretario, vereadores, e 

hoje melhorou bastante, a comunidade de São José da Br, nós ainda temos problema, mais o prefeito 

também chegou junto, o secretario, os vereadores e as coisas estão caminhando para uma melhora bem 

próxima, e o seu problema, da sua comunidade eu gostaria de estar te alertando o seguinte que o ano 

que vem  é um ano eleitoral e ano que vem não se vota nada, então é os seguinte se organiza para que 

se possa votar esse ano, porque ano que vem não vota-se projeto dessa importância então eu queria já 

ta alertando pra depois não falar a o colega Jovaci não me avisou, então nós temos ai cinco meses pro 

termino desse ano, e se vocês pudessem analisar ai, ou adianta eu acredito que chegar aqui nessa casa 



 

 

437 

“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 
 

os vereadores vão ser favoráveis, porque aqui não é só o vereador Jovaci, aqui é todos os vereadores e 

esses projetos de lazer é de grande importância, para crianças, jovens, adulto e eu acredito que  isso ai 

vai dar certo, e nós podemos nos unir que você converse com os vereadores, os vereadores aqui são 

todos unidos, para que aconteça algo de melhor para o município, gostaria de estar falando um 

pouquinho, a respeito dos dentista né, que tiveram aqui a poucos minutos atrás, e eu não quis alongar 

no momento pra não levar o assunto a  um termina muito tarde a sessão porque as vezes outros aqui 

tem compromissos e os dentistas também já estavam casados o dia inteiro precisam ir embora e dizer a 

vocês que a área odontológica do município de Atílio Vivacqua ela sempre foi elogiada por onde a 

gente passa, a gente só vê falar bem, acontece o seguinte, se o ponto esse ponto que marca o horário 

pudesse ser jogado pra frente seria melhor, mais o que eu achei o seguinte, tem municípios que esta 

deixando a bola pra lá, mais também como o secretario recebeu essa ordem de cima. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- O vereador não é ordem de cima, aqueles municípios que estão 

deixando eles serão penalizados nos repasses pra área de saúde na prefeitura. /Jovaci Duarte Lopes 

(Vice-presidente):- Obrigado presidente, e então isso que acontece, ele fez a coisa certa mais no 

momento né, nós estamos com problemas mais eles fizeram a coisa certa, poderia ter feito isso ate 

antes, então agora o que, que foi tem se caminhos, porque tudo que é feito errado a penalidade ia 

demora mais ela vem, hoje vocês podem ver que nós temos contas ai de lá de trás de prefeito ate que 

não se encontra em nosso meio, que Deus tenha em bom lugar, com problemas e as vezes a pessoa 

quer ser boa demais, lá na frente a família o Roberto paga pelo erro, então hoje temos que ta atentos, 

em fazer as coisas certas, se vê uma palavra que eu falei que não tava certa, o presidente já corrigiu, 

então aqui é assim, tem que ta um auxiliando o outro, e gostaria de dizer também o vereador José da 

Costa Neto, comentou a respeito da área da pediatria, nós tivemos ai reunidos numa confraternização e 

nossa preocupação é muito grande, porque a cobrança ela pesa, quando tem de elogiar o povo elogia, 

mais na maioria das vezes isso é do povo criticar nós vereadores , então eu preocupado com a situação 

cheguei pro medico amigo da gente, e falei com ele o que, que você acha do caminho tal, ai eu 

conversei com o prefeito, não vamos conversa, ai juntou o vereador José da Costa Neto e tal, teve ali 

um bate papo, já ali mesmo já marcou essa reunião pra quinta feira, e é isso ai eu fico feliz, porque nós 

estamos aqui pra contribuir, e na maioria das vezes a gente só toma paulada, a dentista falou a pouco 

tempo aqui, a respeito de desmotivação, isso é uma coisa triste de mais, a pessoa quando ele se 
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desmotiva, ele não consegue desenvolver o trabalho, e na maioria das vezes a maioria das pessoas eles 

pedem pra sair e vai embora, porque chega um momento que acabou, então nós temos que sentarmos, 

analisarmos essas coisas com carinho né, nós temos ai bons advogados no legislativo, no executivo, 

para que a gente né, consiga uma saída né porque o nosso povo é muito carente, e o nosso povo hoje ta 

pagando um preço muito alto, mais tem coisas também que a culpa não é nossa, eu vou dizer tem 

coisas que não é culpa do prefeito, não é culpa do secretario, e não é culpa dos vereadores, 

simplesmente o município esta cumprindo, uma ordem federal, então imediatamente causou-se um 

transtorno muito grande no nosso município, mais eu tenho fé em Deus que as coisas elas vão se 

ajeitar, e ai.../ 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, 04 de Agosto de 2015. 
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