
 

 

439 

“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 
 

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2015. 

 

Aos dezoito dias do mês de Agosto 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 pra compor a Mesa o vice-presidente vereador 

Jovaci, convido também o vereador e secretario Itamar, o assessor jurídico doutor Moacyr, convido a 

vereadora Gessiléa para que faça a leitura bíblica do texto que se encontra em salmos doze versículo 

de um a nove. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- O fiel esta sumindo, o mestre de canto para 

o instrumento de oito cordas, salmo de Davi, socorro Javé o fiel esta sumindo, desaparecem fidelidade 

entre os homens, cada qual mente ao seu próximo, com os lábios enganadores e segundas intenções e 

Javé corre de lábios encanadores e da língua arrogante, dos que dizem nossa força esta na língua, nossa 

armas são nossos lábios, quem poderá nos dominar, Javé declara agora eu me levanto para defender os 

pobres e oprimidos e os necessitados que gemem, vou salvar quem quer ser salvo, as palavras de Javé 

são palavras sinceras, prata pura sem nenhuma impureza, sete vezes refinada, sim Javé tu nos 

guardarás livra-nos para sempre dessa gente, por toda parte rondam os injustos, quando a ambição é 

exaltada entre os homens, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Passo 

a palavra ao vereador e secretario Itamar, para que faça a chamada nominal dos colegas vereadores e a 

pauta e 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, no momento não se encontra, Itamar Moreira dos Santos presente, Jovaci Duarte Lopes. 

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

Pedro de Oliveira Sampaio ate o momento não se encontra, Pedro de Oliveira Sampaio. /Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Gessiléa da 

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



 

 

440 

“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 
 

(Secretario):- Sandro Duarte Gariolli. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Presente. /Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- Romildo Sérgio Abreu Machado... /Romildo Sérgio Abreu 

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

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Desculpe o vereador Itamar. /Itamar Moreira dos 

Santos (Secretario):- Indicação numero 11 de 2015, indica reparos em rua neste município de Atílio 

Vivácqua, estado do Espirito Santo, este vereador a baixo subscreve, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, indica tendo tem em vista que a rua Sebastião Arruda, no bairro Nossa Senhora 

Aparecida neste município de Atílio Vivacqua encontram-se com inúmeros declives indica seja 

procedida obra de reparo visando o nivelamento em concreto ou em asfalto da rua ora mencionada, 

dezoito de agosto de 2015, Atílio Vivacqua, Espirito Santo, vereador da câmara municipal Jovaci 

Duarte Lopes, projeto de lei complementar substitutivo numero 005 de 2015, ao projeto de lei 

complementar 004 de 2015, dispõe sobre a criação de cargo de provimento comissionado alterando a 

estrutura organizacional do município de Atílio Vivácqua na forma que indica, emenda de prestação de 

contas do exercício de 2008, prefeito Hélio Humberto Lima contas irregulares parecer pela rejeição de 

recursos de consideração, pelo parecer reformulado, aparecer prévio aprovação arquivado, conclusão 

diante do exposto acompanhando na integra o corpo técnico e o ministério publico especial de contas  

(?) pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração para (?)(?)(?)(?)no sentido de reforma o 

parecer prévio 021de 2010 para recomendar o atual chefe do legislativo municipal a aprovação das 

contas do senhor Hélio Humberto Lima ex-prefeito municipal de Atílio Vivacqua exercício de 2008, 

convite a secretaria municipal de assistência social, juntamente com a prefeitura municipal de Atílio 

Vivácqua tem a honra de convidar para participar da reunião ampliada dos direitos das pessoa com 

deficiência, que será realizada no auditório do Cras no dia vinte de agosto de, do corrente ano as doze 

horas, não deixe de participar pois sua presença é fundamental para nós, retorno a palavra ao 

presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar agradecendo a 

presença do nosso amigo Josias, ex-vereador e secretário do município de Cachoeiro e também as 

pessoas que estão o acompanhando, passo a palavra ao líder do prefeito José da Costa Neto. /José da 

Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais esse momento, cumprimentar com um boa 

tarde o nosso presidente nobre colega vereador Romildo Sérgio, comprimento também nosso vice-

presidente nobre colega vereador Jovaci Duarte, comprimento também nosso secretario nobre colega 



 

 

441 

“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 
 

vereador Itamar Cristo, comprimento também nosso procurador doutor Moacyr, todos os vereadores, 

vereadora Gessiléa, os nossos comprimentos também seja bem vindo Josias todos que o acompanham 

nobre colega do município vizinho de Cachoeiro de Itapemirim que é um irmão também aqui de Atílio 

Vivácqua que ta sempre nos prestigiando, sempre colaborando com o nosso querido município de 

Atílio Vivácqua, cumprimentar também as demais pessoas, o senhor que também esta participando dos 

trabalhos nos dias de hoje, minha netinha Ana Luíza e a todos os funcionários que estão nos 

assessorando nesta sessão, senhor presidente eu venho a essa tribuna para parabenizar o nobre 

vereador Jovaci Duarte, vereador esse sempre trabalhando pelas melhorias do nosso município, sempre 

atento aquilo que a comunidade esta preiteando, esta necessitando, então é uma indicação bastante 

importante a indicação numero 11 que solicita reparos em ruas, mais precisamente a rua Sebastião 

Arruda, no bairro Nossa Senhora Aparecida importante bairro da nossa cidade, então parabéns 

vereador pela sua indicação, com certeza essa Casa acolhe plenamente essa sua indicação nós teremos 

todo um, todo um cuidado, um carinho leva-la ao prefeito José Luís, fazer também chegar ao secretario 

Jackson para que as providencias sejam tomadas, e que as melhorias portanto cheguem ate a 

comunidade nossa Senhora da Aparecida, quero também nesse momento, talvez seria no segundo 

expediente mais já vou adiantar, quero render meus parabéns  ao nobre colega vereador Itamar Cristo, 

a sua esposa a Ana, a toda a comunidade é dos Milagres, de Santa Cruz  aquela região que se 

empenharam bastante para a realização dos festejos de nossa Senhora Aparecida no ultimo dia quinze 

de agosto, ou melhor nossa Senhora dos Milagres, e cuja data foi transformada em feriado efetivo 

religioso do nosso município, então parabéns vereador Itamar que é daquela comunidade, que é 

coordenador daquela comunidade, e pelo brilhantismo da festa ele que gosta em homenagem a nossa 

Senhora dos Milagres, parabéns também ao padre Geovani pelo, pelo, belíssimo empenho nas 

celebrações que lá foram realizadas, eu tive a oportunidade de participar da caminhada nos trilhos, e 

foi a coisa mais linda, foi uma coisa bonita as pessoas participaram acredito que mais de duzentas 

pessoas, inclusive encontramos uns romeiros que vieram lá do Bebedouro, região de Bebedouro, 

Córrego dos Monos vieram para fazer essa caminhada ali Santa Fé, o vereador Sandro ta lembrando 

ali, também da comunidade de Santa Fé e foram feitas três ou quatro paradas onde tinhas os momentos 

de oração, de reflexão, e a chegada lá na comunidade a participação foi muito importante, nós também 

tivemos a oportunidade de participar da missa da primeira missa, partilha do café da manha, onde teve 
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alimentos e pra todos que lá estiveram, então parabéns mais uma vez ao nobre colega vereador Itamar 

coordenador daquela comunidade, por fazer parte daquela comunidade todas as pessoas que se 

empenharam, o padre Geovani, o Geraldo também que fez uma grande olharia na primeira missa, 

então é uma festa que realmente vereador Itamar a cada ano tem recebido um numero maior de 

pessoas, de romeiros, então é um evento religioso que nós temos que defender, abraçar e  valorizar, 

então mais uma vez os nossos parabéns que vocês continuem sempre empenhados em fazer, cada ano 

fazer uma festa religiosa cada vez melhor em homenagem a nossa Senhora dos Milagres, é o que nós 

tínhamos presidente para o momento, obrigado.  /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Itamar Moreira dos Santos, vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- 

Gostaria primeiramente de estar agradecendo a Deus por mais essa tarde, cumprimentar o presidente 

dessa casa vereador Romildo Sérgio, Itamar Moreira vereador e secretario, doutor Moacyr que compõe 

o corpo jurídico dessa casa, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, agradecer a professora 

Érica pela companhia saiu de tão longe pra vir prestigiar a nós, nesse dia, nessa tarde linda, Josias do 

IBC amigo nosso, isso ai Josias obrigado você sempre ta ai conosco, Ana Luíza netinha do vereador 

José da Costa Neto, as meninas ali de Santa Tereza né, acredito que as outras pessoas sejam de lá 

também, sejam bem vindos, muito obrigado ai pela presença de vocês, quero também fazer uma defesa 

da indicação que eu estou fazendo essa casa, eu quero dizer que no bairro Nossa Senhora Aparecida, 

nós temos umas ruas pequenas sem saída, são quatro ruas, então eu estou fazendo o pedido pra uma, 

mais eu quero pedir pra que seja incluída e de uma olhada nas três vereador Zé da Costa Neto porque 

essa que eu vi aqui ta muito ruim, mais as outras de repente precisam de um reparo mais essa é a que 

mais esta danificada, então desde já conto com apoio do vereador líder do prefeito, e os outros nobres 

vereadores também que tem aceso para que nós ai possamos estar prestando um trabalho de qualidade 

na nossa sociedade, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Pedro de Oliveira Sampaio, vereador Roberto Alemonge, vereadora Gessiléa, vereador Sandro, 

vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobres colegas 

vereadores, vereadora Gessiléa, nós podemos ter feito, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a 

menção no primeiro expediente foi um lapso, mais quero neste momento representando o executivo 

municipal, é fazer menção e pedir a todos os vereadores que possam estar analisando, o projeto 

016/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração para a lei orçamentaria anual para o ano de 
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2016 e dando outras providencias, então esse, esse importante projeto encontra-se na casa, desde da 

sessão anterior e nós pedimos aos nobres colegas que possam fazer as suas analises, os seus estudos 

com relação a essa importante ferramenta para que nós possamos então aprovado o projeto da melhor 

forma, projeto esse que vai nortear e da todo direcionamento para a elaboração do orçamento anual 

para o ano de 2016 então eu peço a todos que possam ta estudando e contribuindo para que nós 

possamos melhorar esse documento, para que nós tenhamos ai um, uma importante ferramenta pra 

direcionar todo o orçamento do ano de 2016, com relação ao projeto 015/2015, na sessão anterior nós 

também não fizemos menção com relação a este projeto, trata-se da, da secretaria municipal do meio 

ambiente pra ser votada e aprovado por esta casa, antes as questões do meio ambiente eram tratadas 

com a secretaria municipal de desenvolvimento rural e meio ambiente então houve um 

desmembramento, foi criada a secretaria municipal de meio ambiente e no entanto foi criado um 

orçamento um orçamento zero por assim dizer, então esse projeto 015 ele, ele, ele indica portanto 

valores para que a secretaria possa operar e desenvolver os seus trabalhos normais no dia a dia então 

uma importante ferramenta também para que as questões ambientais possam ser tratadas da melhor 

forma na secretaria municipal do meio ambiente, hoje a tarde nós tivemos conversando com o doutor 

Moacyr, estávamos eu e o chefe de gabinete Elias e pairou uma duvida né com relação a questão de 

numeração da rubrica né, e inclusive nós passamos para o chefe de gabinete Elias para fazer o contato 

com o contador, que o Jorge responsável pela elaboração do orçamento,  para que ele possa então nos 

explicar  é realmente da onde ta saindo esse recurso, lá do orçamento geral de 2015, e para poder então 

transferir para essa nova secretaria, porque nós sabemos que para que a secretaria possa funcionar, ela 

precisa então de um aporte financeiro pra fazer todo o seu custeio e atender toda sua demanda mais 

também, é importante que o documento que nós estamos analisando em mãos, é importante que ele 

esteja ai atendendo todos os requisitos das leis orçamentaria, então ficou essa duvida pedimos ao Elias 

e nós acompanhar também essa questão para que então se tiver ai algum acerto pra fazer que a gente 

possa ta fazendo ate na próxima sessão pra que a gente possa então colocar o projeto em votação, mais 

de qualquer forma pedimos a todos os vereadores também que possam estar analisando esse 

documento e dando seu voto favorável né porque é um projeto importante para uma secretaria muito 

importante do nosso município, nós sabemos que esse assunto foi bastante discutido aqui na câmara, as 

leis foram trazidas pra cá, foram analisadas foram bastante discutidas aprovadas, então é uma 
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secretaria importante porque antes os nossos empreendedores, os nossos produtores rurais para 

conseguir as suas licenças ambientais para que eles pudessem operar seus empreendimentos eles 

tinham que sair, contratar consultor tudo ficava muito caro e tudo era realizado lá em Vitoria, então 

nós temos hoje aqui no município uma equipe bastante completa, bastante eficiente, já atendendo uma 

demanda ai muito interessante de licenciamento ambiental, licenças ambientais em vários 

empreendimentos aqui do nosso município então contamos ai com o apoio, e quando a gente for votar 

portanto esse  projeto que a gente possa ta votando favorável e o mesmo encontra-se também na Casa 

para a contribuição de todos nobres colegas vereadores, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Senhores eu queria apenas reforçar o assunto levantado pelo líder do prefeito José da 

Costa Neto, e gostaria da atenção dos colegas vereadores principalmente da comissão de finanças a 

respeito dessa alteração pedida pelo executivo, talvez os colegas não tenham percebido no artigo 

terceiro desse projeto de lei 015, ele diz o seguinte fica transferido a ação 1023, reforma e ampliação  

do setor de meio ambiente no programa vinte meio ambiente da secretaria municipal de 

desenvolvimento rural para a secretaria municipal de meio ambiente os valores do programa e ações 

que  criadas no PPA, para o exercício de dois mil e désseis e dois mil e dezessete serão os seguintes 

duzentos  mil reais para dois e désseis e duzentos e dez mil dois mil e dezessete, sendo ele 

discriminado aqui a baixo nas e ações, só que se nós olharmos pro PPA o artigo, essa transferência, 

desse programa de junho ele tem apenas, cem reais para dois mil e désseis e cem reais para dois mil e 

dezessete, então a não ser que o entendimento não seja esse, existe aqui um erro, é um de digitação,  

então eu gostaria que a comissão tivesse atenta a essa transferência a necessidade de se criar esses 

valores hoje ai nesses programas é devido a criação da secretaria de meio ambiente, de ter sido 

desmembrado depois da votação do PPA,  então é fato que nós realmente precisamos inserir esse 

dinheiro pra que ele possa ser gasto pela secretaria de meio ambiente, mais precisamos estar atentos ai 

a esses detalhes e procurar ver ai o líder do prefeito a comissão de finanças se é um erro contábil ou 

um erro na hora da elaboração do projeto de lei. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, 

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

Costa Neto (Vereador):- Queria desde de já  agradecer a grande contribuição de vossa excelência, 

dizer que  vossa excelência e a vereadora nobre colega vereadora Gessiléa na gestão passada discutiu 

bastante essa questão orçamentaria, então a gente agradece a experiência de vocês, a experiência de 
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vossa excelência e dizer presidente que exatamente de uma duvida que nós tivemos quando analisamos 

o documento que existe realmente uma diferença grande de valores, a preocupação é das onde ta vindo 

esse montante de duzentos mil para dois mil e quinze e duzentos e dez mil reais para dois mil e désseis 

haja visto que alias dois mil e désseis, dois mil e dezessete, haja visto que lá na conclusão  é cem reais, 

então existe uma diferença e nós pedimos exatamente isso ai pra que contador da prefeitura, as vezes ta 

ate correto a gente não sabe, mais da onde é que vai realmente sair esse recurso, pra poder ter todo esse 

aporte ai pra dois mil e désseis e dois mil e dezessete, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Provavelmente sairá dessa ação 1023, mais quando ele cita o programa vinte e um para 

os demais programas, para o programa 023, 64,65 ai sim sai da criação da, da, do programa 21, o 

programa 21 não tem esses valores constando no PPA eu gostaria de já que estou falando das 

comissões, gostaria da atenção das comissões de finanças e da comissão de justiça que o projeto 

substitutivo 005 de 2015, aquele que dispõe sobre a criação de cargo de provimento comissionado 

alterando a estrutura organizacional do município de Atílio Vivacqua na forma que indica, que possam 

ta dando o parecer para que a gente indique tire ele da pauta, mesmo que seja favorável ou contrário 

mais que possam estar limpando esse projeto na próxima sessão, vereador Zé Geraldo Papaceni, 

vereador Itamar Moreira. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Primeiramente eu quero 

agradecer a Deus, por estar mais uma vez aqui nessa sessão, cumprimentar a todos, vereador Josias, 

ex-vereador hoje secretario, cumprimentar  a esposa do Zezé também, o Zezé e uma boa noite a todos, 

uma boa tarde a todos e nobres colegas vereadores, pessoas que estão aqui resolvendo, e parabenizar 

aqui o vereador jovaci pelas suas indicações vereador e vossa excelência também tem a preocupação 

de estar reivindicando as coisas para a comunidade e a gente também tem essa preocupação, peço ate 

seu apoio e com certeza aquilo que tiver no meu alcance desse vereador pode contar com meu apoio 

vereador, e agradecer também as palavras do vereador Zé da Costa Neto, o grande líder, sobre a nossa 

festa de milagres, e realmente foi um acontecimento, que a gente lutou, trabalhou muito e com certeza 

tivemos uma semana antes, uma problema seríssimo na nossa comunidade, porque tínhamos as nossa 

reuniões juntas e para que o nosso povo pudesse participar e agradecer o apoio de todos da 

comunidade onde levaram uma geladeira duplex nova, um isopor do grande, e toda alimentação e uma 

panela de pressão no valor de quinhentos reais, mais tivemos uma reunião na paroquia segunda feira e 

reunião do CDP, e aonde o padre teve a oportunidade de poder falar e eu tenho que falar que a gente se 



 

 

446 

“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 
 

encontra sensibilizado e ai começou perguntando o que vocês tão precisando Itamar, farrinha, arroz, e 

nós estávamos mesmo precisando e graças a Deus foi um grande sucesso, foi uma preocupação 

tremenda e começaram o almoço as sete e meia da manha e a comissão tivemos uma parte e graças a 

Deus foi um sucesso, eu acredito que a alimentação foi em abundancia porque Deus e Nossa Senhora 

dos Milagres assim permitiu, e as vezes eu tinha preocupação tremenda por causa da fila, mais nós 

tivemos a missa sete e meia da manha, logo após um café reforçado e depois o almoço, e eu pensava 

puxa vida é muita gente, tinha seiscentos a setecentos pessoas,  e eu não sei se vai dar, mais graças a 

Deus  e todos participaram, compartilharam do que e foi uma benção muito grande e que Nossa 

Senhora dos Milagres possa assim, esteja iluminando a cada um que lá se encontrou e esteja aqueles 

que nos ajudaram naquela comunidade, agradeço a presença dos vereadores que ali estiveram, e os que 

não puderam porque tinham ai seus compromissos isso realmente a gente tem que compreender e a 

gente só tem a parabenizar, quero parabenizar também o prefeito Zé Luís, porque esteve ali 

trabalhando, agindo fazendo alguma coisa na comunidade e ele teve durante a semana e também 

durante a festa e eles nos acompanhou e quanto  ao projeto vereador é sobre o meio ambiente a gente 

participou eu e vereador Pedro Sampaio também, a gente também é ate começou a se falar disso e a 

minha preocupação é sobre esse recurso que esta por vim, (?)(?)(?) que possa combinar para que o 

nosso povo tenha condição e pedir para que o nosso povo que tenha consciência e que apareça alguém 

que merece também assim pra fazer um trabalho ai que as vezes se fica ai pensando a eu vou trabalhar 

no lixo, é realmente é ate assim o cara fica envergonhado, mais eu acredito que quem enfrentar fizer e 

separar futuramente ele vai ate conseguir fazer um bom dinheiro,  ai tem o (?)(?) que ate foi 

comentado, que tem um problema que não pode da continuidade o vereador Pedro pode explicar isso 

pra gente depois, que ele é funcionário da prefeitura isso era um papel que ele vinha fazendo a vários 

tempos desde de que eu trabalhei um tempo na prefeitura e ele também, (?) tem conhecimento disso,  e 

é uma pena porque isso ai vai (?) gente havia ate pensado pra que entrasse outra pessoa com ele pra 

fazer esse trabalho no meio ambiente, essa coleta do lixo separar, mais eu acredito que tem tudo pra 

funcionar, e eu acho assim que o nosso povo vai ficar consciente assim e saber separar um coisa da 

outra pra que possa esta funcionando bem e ai nós votar aqui favorável se Deus quiser analisando e 

votando esse projeto do meio ambiente que o Zé Neto acabou de falar aqui e eu ate esqueci de 

cumprimentar o senhor agradeço Laerte Moreira né, talvez o senhor seja ate meu parente porque eu 
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também sou Moreira, eu acho que o senhor é parente da minha mãe, o senhor me desculpe por não ter 

te cumprimentado o senhor antes, mais o senhor esta aqui e é uma honra, muito obrigado e uma boa 

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

Oliveira Sampaio (Vereador):- Senhor presidente, vereador Romildo Sérgio Abreu Machado, 

comprimento assim, comprimento toda mesa, na pessoa do nosso vice-presidente vereador Jovaci, 

secretario e vereador Itamar, assessor jurídico doutor Moacyr, nobres colegas vereadores, vereadora 

Gessiléa, servidores a Ana Luíza né, neta do Zé Neto é Ana Luíza, Ana Luíza chara da minha neta Ana 

Luíza, é comprimento assim as pessoas que estão no plenário ai nos prestigiando, senhor Laerte, uma 

boa tarde né, quero agradecer a Deus por mais essa tarde, por mais esse dia de trabalho quero dizer 

aqui minhas considerações, quero estar me desculpando ao vereador Itamar Moreira, na ocasião das 

suas festividades da sua comunidade, eu não tive presente, por tive que fazer uma viagem vereador, só 

retornei ao município no domingo a tarde, então decorrido pelo fato eu não pude estar aqui estar 

presente, se eu estivesse no município com certeza eu estaria fazendo parte  daquela caminhada, então 

mais curti, mais curti nas redes sociais vereador a linda caminhada pela linha férrea né, muita gente, 

então curti, e muito bonita a festa vi pelas redes sociais , e quero só fazer essa conclusão né desse 

motivo deu não estar presente lá, quero falar também um pouquinho a questão do encontro da reunião 

que tivemos com a secretaria de meio ambiente, quero render meus parabéns a secretaria Priscila, 

pelos seus trabalhos diante daquela secretaria né, tivemos uma reunião essa semana sendo eu faço 

parte do conselho e represento a câmara o titular é o vereador Itamar, sim o secretario o conselheiro  

titular é o vereador Itamar, é o vereador Itamar, mais a gente ta sempre presente porque gosta de 

acompanhar, mais quero render meus parabéns ai secretária pelas suas colocações e o secretario de 

agricultura o Marcio Menegussi, fez suas colocações, uma prestação de conta e eu fiquei assim muito 

contente com o relatório passado naquela reunião, devido ter criado de lá essa secretaria, sem recursos 

e ta ai o projeto pra gente votar, o orçamento para dois mil e désseis, e dezessete para aquela secretaria 

e teve uma prestação de contas maravilhosa, tão importante com resultado positivo,  um valor ate alto 

que eu achei ate alto pra uma secretaria que esta trabalhando a tão pouco tempo e começando do zero e 

ter apresentado um valor lá importante um valor de vinte mil reais já em caixa devido é, é, é as tarifas, 

os licenciamentos, trabalhada já tem em caixa vinte mil reais naquela secretaria, então temos que 

parabenizar a Priscila já pelos seus trabalhos né diante daquela secretaria o que, eu fiquei assim muito 
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entusiasmado é da participação de todos os conselheiros, todos os representantes de todos os 

segmentos da área industrial, todos aqueles conselheiros que estavam lá a preocupação que gerou 

muita preocupação polemica com relação a, o lixo, o lixo e né e uma questão né, muito critica não só 

no nosso município de Atílio Vivacqua mais em todo Brasil, isso é mundial, é nacional mundial o 

problema do lixo e foi feita uma consideração que uma pessoa exigiu, um trabalho de reciclagem que 

querem fazer junto a prefeitura que a gente ficou né entusiasmado com o trabalho que tem feito 

juntamente com os funcionários da prefeitura só que ta tendo essa preocupação em relação a sua 

responsabilidade diante da associação em ter esse vinculo né com o servidor e essa dificuldade, mais 

de qualquer forma parabenizo o executivo também pelo seu trabalho prestado, e ele passa sempre na 

comunidade fazendo esse trabalho e a gente fica assim ate invejado com esse trabalho que ele tem 

feito, pela bandeira que ele levantou, e hoje ta tendo essa participação da prefeitura havia cedido o 

galpão onde esta sendo feito o trabalho de reciclagem, o galpão já esta na fase de cobertura já ta 

pronta, tem um espaço importante, terminar com um espaço importante que vai atender a necessidade 

de bem grande dessa situação  importância e é uma coisa que nós temos que continuar trabalhando, 

com carinho nessa questão do meio ambiente, vereador Zé Neto. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):-Vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Eu agradeço desde já a 

vereador, nobre vereador Pedro Sampaio, vossa excelência tocou num assunto assim como o nobre 

colega vereador Itamar, com relação ao galpão nós tivemos a oportunidade de semana passada, de, de 

estar lá visitando essa obra juntamente com o secretario Márcio, e dizer que o munícipio tem um 

brilho, inclusive os dois (?) que foram apresentados, inclusive o secretario Marcio que ainda respondia 

por essa área, lá na câmara antiga ele apresentou isso que ta aqui, ele é muito cuidadoso com relação a 

isso e município vem realmente cumprindo a risca o que foi pactuado ai com o ministério publico, e eu 

fiquei vereador impressionado com o tamanho do galpão e a qualidade daquela obra eu não medi mais 

é um galpão que chega próximo ai dos mil metros quadrados ou bem próximo se não for mais, bem 

próximo disso ai um galpão, com um pé direito bastante alto com, um obra realmente muito 

interessante, então meus parabéns ao prefeito, parabéns ao secretario Marcio, parabéns ao secretario 

Jackson secretario de obras e parabéns também a cooperativa né, que vossa excelência citou ai é um 

trabalho bastante interessante, com certeza eles indo lá pra aquele galpão, um galpão que ta sendo 

construído com recurso próprio do município com certeza essa trabalho ele, ele vai deslanchar mais e 
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mais, isso ai eu entendo com uma situação muito importante do nosso município essa questão do 

licenciamento ambiental antes vinha tudo de Vitoria, de outras entidades, hoje quer dizer praticamente 

noventa por cento, ta sendo resolvido aqui no município então ta sendo uma situação bastante 

interessante, bastante positiva né, então só pra ilustrar e realmente a obra do galpão é uma coisa 

fantástica, obrigado vereador. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Então concluindo as nossas 

considerações, o, o a representante do, da área industrial vereador, vereadores com relação a essa 

questão quando surgiu o problema do lixo é as primeiras reuniões que tivemos ainda existia um código 

ambiental, não existia secretaria do meio ambiente foi inserido o Marcio, o Marcio tava ali é como 

representante do meio ambiente, e a preocupação era de ajuntar esse lixo e amutuar na colocação da 

representante industrial estava nos colocando é a respeito de você não amutuar o lixo mais si de você 

consumir o lixo, então teve varias ideias na questão do mecanismo para que possa industrializar todo 

essa situação, assim como vinham fazendo na reciclagem, fazer na área industrial para que possa fazer 

e ter essa visão em relação ao lixo industrial que as vezes trás problema, então tudo isso é importante a 

gente vai participando e vai vendo que realmente a gente vai vendo que tem que fazer alguma coisa 

pelo meio ambiente,  então é muito importante, o projeto ta ai pra fazer as alterações o presidente vai 

fazer essas considerações junto com a gente isso é importante também e assim que nós tivermos todas 

a conscientização do projeto é claro que a gente vai ta votando com toda responsabilidade e carinho 

porque é uma área muito muito importante para que a gente possa ta zelando, então hoje é o que eu 

tenho, quero aqui fazer uma colocação aqui só pra respaldo, de inicio de conversa nós já vimos o 

secretario de esporte e cultura, pra falar sobre o campeonato municipal espero que não tenha nenhuma 

dificuldade mais, quando eu vejo a situação que o município se encontra é foi feito alguns 

questionamentos de algumas pessoas e restou ai fazer a minha, a minha não critica, mais a minha 

forma de vê,  a questão do campeonato vai acontecer, não vai acontecer nós estamos ainda dentro de 

uma crise hídrica que eu acho que ta ai, essa situação ainda não foi resolvida o município ta ai 

precisando tomar medidas, cortes de gastos, não só no nosso município mais como no pais, nós temos 

que ter muita cautela e as vezes nós temos que tomar algumas iniciativas, então essas são as minhas 

colocações e estamos ai, nós estamos olhando com carinho, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):-Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Gostaria de 

cumprimentar o presidente vereador Romildo Sérgio, o vice-presidente vereador Jovaci, o secretario 
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Itamar, colegas vereadores, funcionários dessa casa, que nos deixa bem a vontade pra trabalhar, e 

cumprimentar o meu amigo Josias, Josias do IBC, muito conhecido não somente de Cachoeiro, mais 

como também de Atílio Vivacqua, pessoa que sempre contribuiu com o nosso município, e você não 

tinha pessoa melhor pra colocar pra te ajudar essa mulher ai gosta de trabalhar, gosta de se envolver 

em tudo, eu sei porque ela teve comigo a uns três anos atrás envolvida num projeto muito bom né, e 

ela levantou teve ali e parabéns, e vocês possam ai realmente junto com essa turma linda ai de meninas 

contribuir e falar pro sua filha ai o seguinte foi assim que eu comecei na politica acompanhando minha 

mãe, foi desde dos meus doze anos sempre acompanhando nas reuniões, nas reuniões de partidos e 

hoje oh, tive que ir pra outro estado ai pra fazer o que aprendi com minha mãe, espero que você 

também faça mais aqui no munícipio de Atílio Vivácqua, bom presidente eu gostaria de falar em 

relação ao parecer da prestação de contas de 2011, da comissão se possível que possamos nos reunir na 

quinta feira agora, as quatorzes horas aqui na câmara, honestamente não lembro quem ta comigo na 

comissão de finanças, acho que era o Itamar e quem mais, o Jovaci, não o Itamar e o Jovaci que ta 

comigo em finanças, então se os colegas vereadores puderem estar comigo aqui na quinta feira, eu vou 

confirmar se não for viajar, pra estarmos aqui pra dar gente da o parecer dessa, dessa prestação de 

contas né, se não ... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu acho que finanças é vossa 

excelência, o vereador Sandro e o vereador Itamar mais o terceiro eu tenho duvida. /Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- Bom confirma isso pra nós, eu to pedindo isso aqui pra de repente a gente 

depois já ta ate marcando esse horário que é importante ta dando o parecer as quatorze horas na sexta 

feira, e na quinta feira vamos confirma isso, bom presidente e na em relação a secretaria, ao projeto da 

secretaria, é nossa como é importante vamos sim ta dando nosso parecer e como vossa excelência 

falou do valor por se uma, uma, uma  secretaria nova tão ai se importando com relação a valores e eu 

tenho certeza que isso vai ser acertado pra gente poder ta votando ai, e nós sabemos que uma secretaria 

que tem programas né o líder do prefeito, nós sabemos que é uma secretaria importante pro nosso 

município, nós sabemos que precisamos realmente apoiar essa secretaria, fiquei muito feliz em saber 

que o representante dessa casa é o vereador Itamar e o Pedro, porque na minha opinião a gente ta 

conseguindo fazer alguma coisa de beneficio né, fiquei feliz de saber que tem varias pessoas 

representando né, e ajudando nesse interesse realmente de ajudar, a gente ta precisando disso, queria 

ate de repente sugerir quando a gente fala em relação a lixo meu filho por exemplo tem quatro anos e 
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ele já vai jogar o lixinho dele no lixo, então quer dizer lixo é lixo ele fala, então quer dizer juntamente 

com a educação a secretaria pode ta fazendo uma trabalho, mais, mais, mais centrado em relação a 

essa, essa, esse cuidado com lixo, a gente tem que ter cuidado com ele porque mais tarde, né Maria 

Luíza, é Laura, tem tantas crianças por ai Marcos, tem muitas crianças podem ta tirando proveito desse 

nosso trabalho hoje, então eu acho que é isso ai nós vamos estar nos unindo pra ta fazendo pra ta 

trabalhando pro futuro das nossas crianças, porque nós vimos ai com relação a agua nós ficamos ai 

meses sem agua, é tivemos que fazer trabalhos correndo ai em nossas capitação de agua, se nós já 

tivéssemos essa secretaria mais atuante talvez nós não teríamos passado por isso né, então 

efetivamente como passamos tivemos que economizar, senão ficaríamos sem agua pra beber, então 

quer dizer eu to pra ajudar com certeza nesse projeto, bom presidente semana passada eu não estive 

liguei para o presidente ate avisando o motivo, mandei meu atestado em fim, mais eu gostaria que os 

colegas vereadores prestassem bem a atenção, é eu não me lembro quando foi exatamente mais, a 

secretaria de saúde esteve nessa casa nos dando toda a informação nos explicando né com relação aos 

médicos, falando né, com relação a recomendação do ministério publico, que estava tirando pegando 

pouco, bom mais em fim, mais hoje estamos no dia 18, ta fazendo dois meses, nós continuamos com as 

nossas gestantes sem médicos ginecologista eu não to falando nem pelo, de médicos que é um 

cardiologista, que é importante, que de alta media complexidade medica, que sim nosso munícipio já 

tinha isso aqui, a anos nós sabemos disso, pediatra e outros quer dizer ginecologista e atendendo o 

município, então nós tínhamos ginecologista, então nós temos  mulheres gestantes sem poder mostrar 

seus exames, e isso ai é preocupante, nós podemos perder crianças, diminui uma coisa e aumenta outra 

de risco de morte de crianças já pensou, coisa que nunca houve no nosso município, então eu gostaria 

presidente juntamente com a comissão de saúde ou se levantar uma comissão aqui que olhe esse 

problema de uma forma mais eletiva de fazer pesquisa realmente, pra ver o que, o que o povo ta 

querendo eu to tendo problema gente de pessoas que tão precisando ter laudo de especialista par poder 

pegar remédio sem esse laudo ele não consegue, o CRE não fornece medico ginecologista de imediato 

não, e nem cardiologista eu não sei se os colegas vereadores tem esse tipo de reclamações, mais como 

vocês sabem que eu gosto de mexer com essa área, infelizmente eu tenho no facebook, pessoas que 

reclamaram, eu não to colocando isso mais com ate porque eu me comprometi junto com vocês pra 

gente poder ta resolvendo esse problema, deixa só um minutinho, aqui nós precisamos entender que 



 

 

452 

“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 
 

nós não estamos criticando ninguém, eu não to criticando ninguém eu to querendo simplesmente junto 

com vocês achar um caminho pra resolver isso, porque ta ficando difícil e outra coisa esse ponto 

eletrônico eu tive também conversando, fui procurada também foi uma coisa que eu fiquei assim 

também abismada e eu quero saber qual foi o atendimento de 2010,11,12,13, 14, para esse de dois mil 

e 2015, para dois meses no caso quando adquiriram esse ponto, vocês sabiam que o nosso município 

faziam cirurgia dentaria, vocês sabiam que faziam, eu não entendo muito bem aqui não mais de 

repente vou falar  assim eu não entendo muita coisa não, mas procedimentos importantes, que custam 

caro, então acredito que teve aqui também esses dentistas explicando poxa gente eu acho que nós 

precisamos tomar uma decisão, nós deixamos de atender criança aqui, especialista de criança pra 

atender criança porque não ta tendo dialogo, não ta tendo conversa, eu não sei o que esta acontecendo 

mais eu gostaria de junto com vocês a gente ta resolvendo esse problema, presidente eu não sei 

quando, eu não sei que ta nessa secretaria, se o Sandro e o Roberto que estão juntos nessa secretaria de 

saúde pra nós estarmos olhando isso juntos com carinho, entendeu líder, porque se isso funcionava 

porque parou agora. /José da Costa Neto (Vereador):- Me permite uma parte. /Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- Deixa eu permiti primeiro ao nobre colega vereador Papaceni, para poder eu 

terminar, desculpe. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Parte concedida ao vereador 

José Geraldo Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Desde e já vereadora agradeço o seu 

apoio, e realmente não é só a senhora não, estão perguntando se os vereadores vão deixar morrer 

criança ou alguém por falta de procedimento correto, então a gente sabe o presidente que a gente não 

tem força, mais estão perguntando se a gente vai esperar acontecer pra tomar uma providencia, é o que 

eu tenho ouvido se a gente vai esperar acontecer o pior pra tomar uma providencia. /Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- Conceda presidente a parte do vereador José da Costa Neto. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Parte concedida ao vereador José da Costa neto. /José da Costa Neto 

(Vereador):- Quero desde de já agradecer a vossa excelência, e dizer que a nobre colega vereadora 

esta coberta de razão, a gente entende a razão de vossa excelência e o povo, o nosso querido povo de 

Atílio Vivácqua tem mais razão ainda né, agora o secretario de saúde esteve nessa casa tenho certeza 

que é do conhecimento de todos os vereadores, isso não foi uma determinação da prefeitura do 

executivo, ele foi sujeitado a acatar uma ordem do ministério publico federal né, Atílio Vivacqua 

comparado a outros municípios, né nós alcançamos um padrão de excelência no atendimento com 
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especialista, especialidades na área medica, na área odontológicos,  infelizmente, infelizmente o 

município ta sofrendo esse, esse baque né, nós precisamos unir forças pra resolver uma quanto antes 

né, porque  a nossa população não pode ficar assim sem atendimento e os profissionais também é 

prestam esse, esse, esse grande serviço e de especialidades eles precisam também é de ser valorizados 

pra que eles possam cumprir também suas obrigações da melhor forma, mais é queria dizer também 

nobre vereadora, nobre colega vereador José Papaceni que a prefeitura, o executivo não ta inerte em 

relação a essa questão, varias atitudes estão sendo tomadas mais, o prefeito já ta cobrando uma posição 

do secretario de saúde para que assim resolva essa questão nós sabemos né nobre colega vereador 

presidente que Romildo Sérgio, já participou também de algumas conversa e com certeza que tem 

conhecimento com relação a essa questão e já temos ate uns caminhos ai mais a prefeitura esta 

escolhendo pra poder resolver essa questão tanto na área medica, quanto na área odontológica, para 

que a nossa população volte a ter o atendimento que sempre teve e  essa questão das especialidades, 

especialidades né e dizer que e mais uma vez dizer reiterar que a prefeitura não esta parada com 

relação a essa questão, existe a preocupação e os trabalhos estão sendo realizados, infelizmente diante 

desse problema que é muito serio você também não tem como resolver da noite pro dia, infelizmente 

demanda um tempo um período mais a gente, mais a gente espera que a coisa seja resolvida o mais 

rapidamente possível, inclusive uma ação se vossa excelência me permite nós tivemos uma reunião o 

vereador Jovaci, vereador Jovaci teve acompanhando nós tivemos uma reunião com a superintendente 

do hospital infantil de Cachoeiro de Itapemirim tivemos eu o vereador Jovaci, o secretario Tiago Gava, 

inclusive tinha um amigo nosso junto também, tava presente empenhado pra nos ajudar, e nós fomos lá 

buscar o que o hospital infantil poderia ta apresentando termos de projetos de isso, o Jailton que é o 

superintendente lá nos mostrou toda estrutura do infantil que tem  oito, nove anos que eles tão 

gerenciando aquele hospital, coisa realmente podemos dizer de primeiro mundo, né então toda  

administração do hospital infantil esta de parabéns, a comunidade de Cachoeiro de Itapemirim esta de 

parabéns, então vereadora só para esclarecer o que a gente ta dizendo atitudes, as soluções elas estão 

sendo buscadas, os caminhos e um dos caminhos que nós fomos lá conversa é sobre a experiência que 

eles o que o hospital infantil poderia estar nos ajudando, fomos representados o vereador Jovaci pode 

dizer também alguns, alguns projetos que foram desenvolvidos que  a gente pode também adequar, e 

quem sabe a gente poder implantar também no nosso município, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 
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Machado (Presidente):- Vereadora antes de vossa excelência completar é o seu raciocínio, vossa 

excelência não estava presente nós fizemos um compromisso com todos os servidores da classe 

odontológica de montar uma comissão, independente da comissão de saúde da comissão dessa casa 

para ir conversa com o secretario e com o prefeito a respeito da situação da categoria, e eu tive ontem 

por acaso com o secretario fui na prefeitura com o secretario Tiago, e ele disse pra mim o seguinte 

conseguimos comprar as consultas, vai começar a funcionar, e eu não sei se vossa excelência ta 

sabendo a forma encontrada pelo município vai ser essa compra de consulta, eu ano sei talvez vossa 

excelência possa saber melhor do que eu, mais por exemplo vai comprar mil consultas com 

cardiologista, duas mil para essa parte de ginecologia e tal, para ser prestada aqui, então falou comigo 

ontem rapidamente que já tinha conseguindo fazer a aquisição dessas consultas, mais nós temos um 

compromisso com a categoria já esta na casa da comissão vai estar com o secretario, e com o prefeito 

para vê a respeito da sua situação e das demais situações eu espero que a  gente possa fazer ainda 

durante essa semana. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Com certeza presidente como eu 

havia dito tem gestantes né ai pra apresentar exames, vocês não são mulheres vocês não sabem disso, 

mais quem é mulher sabe a necessidade de ta apresentando exames regularmente, pré-natal é obvio no 

final da gestação então que ficar mais, toda semana, no inicio de mês a mês então é essa a minha 

preocupação, eu acredito vereador líder do prefeito que a informação, que você tem, que eu tenho, que 

outro vereador tem, não importa muito se o povo não souber, isso tem que ser informado a eles, poxa 

fico feliz de saber que duas mil, cem mil consultas  eu to falando se é dez, se  cem, se  é vinte, isso ai 

precisa do povo saber não sou só eu somente que tem que saber. /José da Costa Neto (Vereador):- O 

povo só vai sabe depois que concretizar nós não podemos criar expectativas, depois não acontece fica 

pior, confirmo vamos informa logo, vamos iniciar logo o atendimento. /Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):-Ta ficando realmente muito difícil e é complicado, porque nós não podemos deixar isso 

ai acontecer o pior, é eu espero realmente que a gente possa ter noticias boas pra eles, obrigado.  

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

(Vereador):- Quero primeiro agradecer a Deus por poder esta aqui mais uma tarde, cumprimentar o 

presidente Romildo Sergio, o Jovaci, Itamar, doutor Moacyr todos os vereadores, cumprimentar o 

Josias meu tio, assessor e secretario, nobre guerreiro, lutador, eu sei das suas batalhas, eu sei que você 

briga que você corre atrás, faz mesmos naquela secretaria, cumprimentar a Solange seja bem vida 
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sempre que puder, cumprimentar a  Ana, a Renata sejam bem vindos também, senhor Laerte prazer tê-

lo aqui, com a gente hoje aqui seja sempre bem vindo, Ana Luíza a netinha do Zé Neto, de vez 

enquanto ta com a gente aqui  e falar um pouquinho aqui do meio ambiente que fiz parte de varias 

reuniões, Muqui, Mimoso, Rio Novo, chegamos a ir em Rio Novo, eu e o Marcio  junto com o Adriano 

e saímos na frente, Atílio Vivácqua saiu na frente, enquanto a gente tava tomando as providências, os 

outros municípios estavam querendo saber ate que ponto nós estávamos pra eles pedirem ajuda pra que 

a gente direcionasse o início deles também, então com certeza saímos na frente mais uma vez, temos 

orgulho de falar que onde era o antigo morro do lixo, foi retirado aquele lixo de lá, eu fiz parte dessa 

transporto, hoje vai ser o local de reciclagem, deposito de resíduos sólidos que a gente chama de lixo 

que de lixo, que de lixo não tem nada, o nosso lixo é riquíssimo e de lixo não tem nada, então 

parabenizar a secretaria, parabenizar o Marcio, Marcio foi um guerreiro na implantação dessa 

secretaria, (?)(?)(?)  então parabéns para todos que estão envolvidos, e parabenizar o (?) também que 

antes de ser criado essa coleta ele já fazia na igreja no Alto Niterói então o que precisar do meu apoio 

pode contar comigo, vê se a gente pode ta ajudando ele mais ainda, na área da saúde eu fui procurado  

pelos dentista, então tem ate, houve ate tem ate um encaminhamento do promotor, falando que dando 

lá que se for pra ser bem atendido que poderia voltar o atendimento que era feito não só o básico, então 

presidente vamos ver se a gente consegue quinta feira aproveitar que a vereadora Gessiléa propôs essa 

reunião as quatorze horas vamos forma essa comissão eu faço parte dessa comissão de saúde também,  

pra gente conversa já com o prefeito e secretario. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Pedir a Vânia amanha pra entrar em contato com o secretario e ver se a possibilidade na quinta feira na 

parte da tarde ele pode na segunda feira. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):Pode ser as dezesseis  

horas mais ou menos, mais ou menos, pode ser vereadores, não, não na quinta as dezesseis horas, que 

ai já vem pra outra reunião e depois já começa a outra, pode ser presidente. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Pode as quinze horas pra mim seria perfeito. /Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador): Ok, que seja as quinze eu acho que a população esta nos cobrando saúde não espera, e se 

hoje não for feita essa prevenção que tava sendo feita tanta na área dos médicos, como odonto nós 

vamos gastar de novo lá na frente, então nós não vamos estar gastando agora, nós vamos estar 

prevenindo então estou a disposição é só me ligar que estou junto ai,  quero parabenizar meu amigo 

Itamar, Itamar parabéns mais uma vez, mesmo com as dificuldades, como os roubos que tiveram vocês 
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não abaixaram a cabeça, a festa de nossa senhora dos milagres foi fazendo milagres, foi fazendo 

milagre mesmo, que aconteceu e sobrou né Itamar foi o que você falou sobrou, parabenizar mais uma 

vez o pessoal que vai pela caminhada pela linha e eu não pude ir esse ano na caminhada, eu participei 

três anos e mais senti falta pode ter certeza e Itamar mais uma vez parabéns a você e a todos que te 

ajudaram que a gente sozinho não faz nada, parabéns pela comunidade, parabéns prefeito e muito 

obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Horário de liderança PSB, horário de 

liderança PSB o vereador Pedro ta sentado, não tendo mais nada a deliberar, lembrar da reunião na 

quinta feira a secretaria vai ligar pro secretario e agendar e ver tem a possibilidade para nos atender e 

não tendo mais nada a deliberar agradecer a presença de todos aqueles que nos prestigiam nessa sessão 

voltem sempre e muito obrigado ta encerrado 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, 18 de Agosto de 2015. 
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