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ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

Aos dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dissésseis, 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):- Gostaria de estar pedindo os colegas vereadores que ocupassem os seus 

assentos, senhores boa tarde com a graça de Deus recomeçamos hoje mais um ano nesse 2006, e eu 

espero que essa casa continue ai com a mesma harmonia que nós começamos a quatro anos atrás, 

gostaria de estar convidando para fazer parte da mesa o vereador e secretario Itamar, vice-presidente 

Jovaci e nosso assessor doutor Moacyr, gostaria de estar pedindo o vereador Sandro para que faça a 

leitura do texto bíblico, que se encontra no salmo um de um a seis. /Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador):- Salmo um, Deus se alia aos justos, feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, 

não para no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores, pelo contrario  seu prazer 

esta na lei de Javé,  e medita sua lei dia e noite, ele é como arvore, ele é como arvore plantada junto a 

corrente, da fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham, tudo que ele faz é bem sucedido, 

não são assim os injustos, não são assim pelo contrario são como palha que o vento arrebata, por isso 

os injustos, não ficaram de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque Javé 

conhece o caminho dos justos, enquanto caminham os injustos perecem, palavra do Senhor. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Por ser a primeira sessão, vamos permanecer de pé pra entoar 

o hino nacional, gostaria de falar aos colegas vereadores que nós tomamos a liberdade de convidar o 

prefeito, o vice-prefeito e todos os secretários municipais para estar presente nesta abertura dos 

trabalhos, e pelo ate presente momento só vejo a presença do prefeito e do secretario de saúde e nós 

gostaríamos de estar convidando os dois para a mesa diretora, dessa forma gostaria de estar 

convidando o prefeito municipal José Luís para que se faça presente na nossa mesa diretora, gostaria 

de estar convidando o secretario municipal de saúde Thiago, gostaria de estar registrando também a 

presença do Batista, do nosso amigo Dejair, do Edmundo, do ex-secretário Robson, a Rose que veio 

acompanhando o vereador Jovaci, passo a palavra ao vereador e secretario Itamar pra fazer a chamada 
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nominal dos vereadores e a leitura da ordem do dia. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):-

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

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

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

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

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

/Itamar Moreira dos Santos (Secretario):-Itamar Moreira dos Santos, presente, José Geraldo 

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

(Secretario):-Romildo Sergio Abreu Machado, projeto de lei numero 002 de 2016, autoriza o poder 

executivo municipal celebrar convenio com instrumento hoje de cooperação delica e financeira com 

instituição filantrópica da área da saúde para a gestão da unidade de saúde hospital de saúde municipal 

e de outras providencias, projeto de lei 003 de 2016 autoriza ao município de Atílio Vivacqua firma 

convenio de subvenção social a associação Pestalozzi de Atílio Vivacqua e de outras providencias, 

projeto de lei numero 004 de 2016 autoriza a abertura de credito especial para inclusão de despesa não 

prevista na secretaria municipal de assistência social e de outras providencias, retorno a palavra ao 

presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Essa sessão de abertura é realmente para 

que esse legislativo possa iniciar, os nossos trabalhos, e a leitura dos três projetos que foram lidos pelo 

secretario é apenas na intenção de ganharmos tempo né porque tem um pedido né de sessão 

extraordinária, porque né dado o recesso então nós pra ganharmos tempo nós fizemos apenas a leitura 

dos três projetos, nós esperamos que as comissões ai durante a semana possa estar apreciando para que 

venha a plenário na oportunidade, então estaremos liberando as falas para aberturado trabalho, 

convidamos com isso o vereador e líder do prefeito José da Costa Neto. /José da Costa Neto 

(Vereador):- Eu quero agradecer a Deus por mais este momento de vida podendo estar aqui no 

desempenho de nossas funções, sempre visando a melhoria da qualidade de vida dos nossos queridos e 

queridas atiliênses, quero cumprimentar o nosso presidente, nobre colega vereador Romildo Sergio, 

cumprimento também o nosso prefeito, José Luís que muito nos honra com a sua presença, 

cumprimento também o nosso secretario de saúde Thiago Gava, que também nos honra muito com a 
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sua presença, cumprimento doutor Moacyr nosso procurador, cumprimento nosso vice-presidente 

vereador Jovaci, cumprimento nosso secretario Itamar Cristo, cumprimento a todos os colegas 

vereadores, vereadora Gessiléa é nós vemos aqui vários companheiros e companheiras assistindo a 

nossa sessão neste dia, também queremos cumprimentar a todos  e a todas, temos ali as professoras 

Sonia Pio, a Marlene, o Batistinha mais uma vez presente aqui conosco, nosso amigo Robson,  que 

parece que já esta fazendo um estagio aqui na câmara, ele que é pretendente a ocupar uma dessas 

cadeiras a partir de primeiro de janeiro de 2017, seja muito bem vindo, a Rose que também nos honra 

com a sua presença, nosso amigo Edmundo sempre presente empresário que também tem contribuído 

muito no desenvolvimento da nossa cidade, queremos cumprimentar também o líder comunitário, líder 

religioso também do nosso município nosso amigo Dejair, lá da comunidade de Alto São José, Dejair 

que faz partes de vários segmentos ai da nossa sociedade inclusive do conselho municipal de saúde, ao 

qual nós agradecemos também por tudo que tem feito pelo nosso município, e pela sua comunidade 

Alto São José, quero cumprimentar e agradecer a todos os funcionários, que também nos auxiliam na 

sessão de hoje, e dizer presidente como é uma sessão de abertura de trabalho como vossa excelência 

disse nas suas primeiras falas de abertura dos trabalhos do dia de hoje, que essa câmara possa 

realmente, é trabalhar com muita harmonia da mesma forma que tem feito desde do primeiro dia do 

nosso mandato, né e lembrando ai nós já estamos no ano derradeiro do nosso mandato ou seja o ultimo 

ano, da, das nossas funções aqui nesta casa, então eu quero realmente, desejar a todos ai um grande 

2016, de muitos trabalhos e que sempre possa prevalecer aqui nessa casa o que sempre vem 

prevalecendo nesses últimos três anos, que é sempre o pensamento de trabalhar no sentido de melhorar 

e desenvolver cada vez mais  a nossa cidade, então é o que nós desejamos a todos vereadores pra que 

nós possamos realmente juntos trabalharmos ai pela construção de um município cada vez  melhor, é e 

nós queremos nos colocar a disposição de todos os projetos que, que da mesma forma que já foram 

lidos aqui três projetos já de iniciativa né é do nosso prefeito José Luís, do executivo municipal então 

aquelas, aquelas duvidas que por ventura ocorrer nós estamos aqui, estaremos sempre aqui a 

disposição para é promovermos ai um ambiente de discursão, de dialogo, de debate para que a gente na 

hora de votar, nós possamos votar sempre pensando no melhor para o nosso povo, né então teremos 

realmente é abrir esse canal de dialogo, da conversa é isso que nós pensamos quanto o líder do 

executivo dessa casa, com certeza absoluta que é o pensamento também do nosso prefeito José Luís, e 
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de todo o seu secretariado, ou seja abrir sempre esse canal de dialogo, conversa, debate, para que a 

gente possa então é votar sempre o melhor para a nossa cidade, para o nosso povo, muito obrigado. 

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

(Vereador):- Quero agradecer a Deus, por mais essa tarde, por mais esse ano que se inicia com esses 

trabalhos nessa casa, e que Deus continua presente nas nossas vidas, nos dando conhecimento e 

sabedoria, para que possamos é caminhar juntos aos companheiros, juntos ao município, mais também 

em direção divina, que Deus possa esta nos protegendo, eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do 

senhor presidente vereador Romildo Sergio, vereador vice-presidente Jovaci Duarte, cumprimento 

assim o secretario Itamar Moreira, nosso assessor doutor Moacyr, nosso prefeito José Luís que nos 

honra com a sua presença, secretario de saúde Thiago Gava que nos honra muito com a sua presença, 

cumprimento assim todos os nossos companheiros vereadores, vereadora Gessiléa, servidores dessa 

casa, retornando a nos encontra né e que vossa presença é muito importante, e assim cumprimento 

nossos colegas que nos prestigia ai no plenário, Hernandes talentoso ai, com a sua caminhada, com a 

sua luta, trabalhando na politica né na família, homem que tem um pensamento né longo, pensa alto e 

que sempre teve a disposição desse município querendo sempre fazer mais, é nossos companheiros de 

Edmundo né, faz muito por esse município, trabalhando incansável, faz muito né Edmundo a gente 

conhece a pouco tempo mais a gente caminha ai já uns dias, uns anos, e incansável Edmundo 

trabalhando para o bem estar desse município, né Dejair companheiro de comunidade, no conselho da 

saúde também né, sempre se interessando, dando suas opiniões, para que o nosso povo tenha qualidade 

de vida, Robson companheiro ai de caminhada, o Robson tem né sua pretensão politica com certeza 

com a sua presença nessa casa em 2017 com certeza vai esta reforçando cada vez mais ai essa casa de 

lei, pessoa experiente, né que tem muita, muita vontade de fazer mais ainda pelo município a gente 

percebe, a Rose da auto escola  Marapé né, nós conhecemos agora mais, eu acabei de falar pra ela 

agora ali que a gente se encontramos com as propagandas né lá na Praça do Oriente, é representada 

aqui pelo vereador Jovaci, mais que seja bem vinda a esta casa Batista sempre cem por cento né 

Batista, cem por cento Batista, Marlene professora e o pessoal da educação, eu não ia cumprimentar a 

Sonia não, né mais seria um descaso, queria só aqui o presidente deixar aqui meus parabéns pra Sonia 

que se você não sabe ela ta fazendo aniversario hoje, faz aniversario hoje, deve te alguma, podia ate 

cantar um parabéns depois se, se o presidente nos conceder essa, esse direito, cantar um parabéns pra 
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Sonia, Sonia eu te admiro muito, te conheci trabalhando na educação, e te conheço você na educação, 

é se esse município perguntasse quem você conhece mais o prefeito Zé Luís ou a Sonia Pio, vai falar 

que é igual porque a caminhada é né no mesmo dom, na mesma época, e todos que conhecem o 

prefeito José Luís, conhecem a Sonia Pio é na educação, a mesma idade, Sonia que Deus te abençoe, te 

de muitos e muitos anos de vida, pela pessoa que você é maravilhosa, generosa essa pessoa que sempre 

te conheci nesse bom humor, você não tem dificuldade de transmitir essa felicidade, esse sorriso 

maravilhoso que você tem, ok independente de situação, independente de condição, sempre te conheci 

dessa forma, parabéns par você e que Deus abençoe te de muitos e muitos anos de vida, ok, e assim eu 

né dizer que nós estamos voltando né aos nossos trabalhos, é com certeza é com as mangas recasadas 

para que possamos fazer algo para esse município né, podemos fazer aquilo que é de bom e que vem 

de encontro pra sociedade, é nesse período de férias né vimos pouco tem pessoas que a gente quase 

não viu, uns vão pra praia, outros vão pra né tem seus afazeres eu sinceramente as vezes eu vim pouco 

as pessoas que estão aqui, é participei pouco dos jogos de verão que uma atração, é, é, é uma, um 

evento importante do município participei pouco, eu, eu encarei uma dificuldade em relação a uma 

epidemia de dengue né, que ainda não é caso comprovado mais ali na Praça do Oriente nós passamos, 

uma perlenga com uns casos ali de, de, de, de né se diz que é dengue, e muita gente doente todo dia né, 

tivemos é eu tive essa dificuldade é sempre no hospital pessoas passando mau, passando mau mesmo, 

inclusive hoje eu liguei pro secretario, pro Júlio da vigilância pedi que ele fizesse uma visita lá, sexta 

feira eu conversei com ele, é bom o secretario ta ouvindo isso que a gente encontrou alguns, alguns 

locais com alguns focos, para que ele possa fazer lá analise se realmente né é foco do aedes aegypti, 

mais a gente esta tranquilo sabendo que é o município tem feito seu papel, nós estamos trabalhando 

para que a sociedade ela faz o seu trabalho, juntamente com o governo, governo estadual, governo 

municipal, para que nós possamos ajudar, a gente não tem assim uma ideia de que poderia mau, mais 

no momento que eu estou vendo a situação do hospital tem passado esse final de semana, semana 

passada, ta passando, o laboratório eu cheguei a ver que não tava dando conta de fazer exame, pessoas 

passando mau com sintomas da dengue, então eu fiquei meio enrolado com isso ai, e também passei 

mau, nesse período com sintoma da dengue, e a coisa não é fácil não, e quero dizer a vocês que mais a 

gente não deixamos de né estar trabalhando, estar comunicando, é buscando informa as pessoas né das 

prevenções que pode fazer, e que aquilo que precisar da secretaria de saúde, da vigilância para que a 



 

 

6 

“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 
 

gente possa ta ajudando, nessa questão que é um trabalho, que precisa ser feito, que já era pra ter sido 

feito com urgência né, e as vezes a gente não tem assim muito medo dessa situação, mais é muito mais 

do que a gente imagina, e assim deixo aqui minhas palavras, que nós possamos ter esse ano de 2016 

que continua essa harmonia né que possamos esta aqui fazendo aquilo que é de bom, para a nossa 

cidadania atiliênse  né e para a nossa câmara e o nosso município, muito obrigado. /Romildo Sérgio 

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

(Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais um dia, consegui graças a Deus a gente ta de volta ao 

nosso trabalho, quero cumprimentar aqui o presidente Romildo Sergio, o vice Jovaci, cumprimentar o 

nosso secretario Itamar, cumprimentar o nosso prefeito Zé Luís, meus parabéns Zé Luís, seja bem 

vindo, nosso secretario de saúde Thiago seja bem vindo, cumprimentar a todos os vereadores, todos 

que tiverem presentes aqui, muito obrigado pela vinda de vocês, esta casa é nossa, eu vim a tribuna 

porque acontece que nós já tamos caminhando pro quarto ano de mandato, quarto ano, e quero pedir a 

Deus que de muita união pra nós, porque nós precisamos de união, não só os vereador o povo do 

munícipio, o município se torna, o pais se torna em dificuldade, mais acontece que se nós tiver união a 

gente consegue alguma coisa, porque o que eu vi dessa semana ai foi um amor forte, uma união forte 

ai pelas comunidades as caminhadas que fez, todas caminhadas ai aquela imagem de nossa senhora 

aparecida, aquilo era pra ter vindo duas é igual Zé Luís fala natal era pra ser duas vezes pro ano, a 

imagem também se ela viesse duas vezes no ano a comunidade elas se unem aquilo é muito bonito, eu, 

eu achei muito interessante no nosso município, queria pedir com fé em Deus que de um bom trabalho 

pra nós ate o fim de 2016, e depois que finalizar ou outros que entrar aqui que se unam pro um bom 

estado, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa. 

/Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Gostaria de cumprimentar o presidente, vereador Romildo 

Sergio, ao vice-presidente amigo também vereador Jovaci, ao nosso secretario o Itamar, que eu chamo 

carinhosamente o nosso gatão, o nosso procurador doutor Moacyr né, que também ta voltando conosco 

hoje, a retorna esse trabalho, ao prefeito José Luís que nos honra né espero que venha no meio do não 

também quando nós voltarmos do nosso outro recesso, ao secretario, os colegas vereadores, a todos 

que nos visitam nessa tarde né, acho que ainda, não é seis da tarde, quero agradecer a presença de você 

Raimundo, oh o Edmundo, né o, o Dejair, o Nandinho, que bom tê-lo aqui Nandinho, e saber que você 

ta realmente participando dessa, desse processo politico isso é muito importante pro município, ao 
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nosso querido Batista, a Marlene, né a gente fica feliz  realmente de vê-los aqui, queria que fosse mais 

vezes, não só nesse inicio de, de, de trabalho que nós temos, é de falar né, o presidente você me 

desculpe a gente, ou vou sair aqui um pouquinho do protocolo, mais eu vou aproveitar as falas do 

Pedro pra falar da Sonia,  a Sonia é uma pessoa que eu já quis ate homenagear aqui, mais ela é muito 

acanhada sabe prefeito, ela não gosta muito dessas coisas, mais Sonia hoje você não vai fugir, hoje 

você vai receber tenho certeza que cada um de nós aqui temos uma vida né com você, participou de 

alguma coisa, você sempre atuou na educação mais também no lazer né, sempre teve trazendo coisas 

pra nós novidades, sempre atuando e isso é muito bom e a gente fica feliz por você fazer parte dessa, 

desse município povo que a gente tanto gosta né, então em fim e falar pro Robinho né, pro Robson né 

que se realmente é o que você quer vai, vai que é importante nós precisamos de pessoas jovens assim 

na politica, que pra poder realmente trazer gás, isso é muito bom, e dizer né que hoje nós iniciamos os 

nossos trabalhos como foi dito aqui por alguns colegas vereadores com harmonia, e é verdade, é 

verdade com harmonia mesmo, eu posso ate usar como exemplo né agora no final do ano né presidente 

nós ficamos aqui seis horas nessa casa de leis, aprovem, tentando trazer um projeto pra mais a nossa 

realidade, que foi do meio ambiente, quando foi do conselho tutelar também tivemos participando, 

quando a secretaria de assistência social, então realmente nós temos trabalhado aqui amorosamente 

com o executivo, e a nossa grande vontade é essa de trabalhar aqui buscando as coisas melhores pro 

nosso povo, que é nosso maior interesse e nós estamos aqui representando a eles, sendo aqui a voz, o 

rosto né sendo o punho deles aqui nessa casa, então tenho certeza que nesse ano não será diferente dos 

outros anos que nós estivemos aqui, então se pode ter certeza prefeito que essa casa de leis ela sempre 

teve voltada pra isso pra trabalhar harmoniosamente, e pedir melhores dias pra esse povo que a gente 

tanto ama, obrigada. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Sandro. /Sandro 

Duarte Gariolli (Vereador):-  Queria primeiro agradecer a Deus por podermos estar aqui mais uma 

tarde, cumprimentar o presidente Romildo Sergio, ao vice Jovaci, ao secretario Itamar, doutor Moacyr, 

seje bem vindo prefeito mais uma vez nessa casa, Thiago Gava seje bem vindo, cumprimentar a todos 

os vereadores, a todos vocês que nos prestigiam hoje o Robinho candidato pra 2017, 2016 né Robinho, 

Edmundão guerreiro tamo junto,  Dejair, Nandinho seja bem vindo também, ao Batista a todos eu vou 

falar em nome da Sonia cumprimento a todos, Sonia parabéns mais um ano de vida, que papai do céu 

esteja abençoando, né tamos junto que Deus te de mais um ano pra frente, mais dois, mais três, só não 
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achei certo esse negocio da idade, porque sempre eu falo essas verdades, mais gente é abrindo esse ano 

de 2016, que todos acham que é um ano critico porque cada um tem um lado na politica, só que eu 

vejo que grupo que ta aqui só tem um lado, que é o lado do desenvolvimento do município, e tenho 

certeza e posso falar isso tranquilamente, que tudo que precisou do executivo nós tivemos juntos, e 

vamos ta junto prefeito pode ter certeza porque se a gente votar uma coisa contra, alguma coisa que 

não foi, que a gente ache que não foi beneficiar o município, pensando só na gente, nós não vamos ta 

tirando nada do senhor não, nós vamos ta tirando da nossa gente, então o que for bom pro município 

pode ter certeza que esta casa vai ta juntos, sejam todos bem vindo mais uma vez, cumprimentar ao 

funcionários, nossos parceiros do dia a dia, né sejam todos bem vindos mais uma vez, e volte sempre, 

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

(Vice-presidente):- Gostaria de estar agradecendo a Deus por mais essa tarde, cumprimentar o 

presidente dessa casa vereador Romildo Sergio Abreu Machado, o prefeito senhor José Luís Torres 

Lopes, doutor Moacyr compondo o corpo jurídico dessa casa, Thiago Gava secretario de saúde, Itamar 

Moreira dos Santos secretario e vereador, nobres colegas vereadores, funcionários que nos auxiliam 

nessa tarde, cumprimentar a todos começar pelo Zé Hernandes, Nandinho, é só, tem tanto nome o 

Dejair, Edmundo, o Robson, a Rose, o Batista noventa e nove por cento, a Marlene, a Néneca e a 

Sonia Pio, meus parabéns desde de já também ta, que Deus possa ta te trazendo muita paz, saúde, e 

que você continue sendo essa pessoa bacana que você é agora eu gostaria de dizer que a Sonia ela só 

tem um defeitinho é porque os gordos eu o Robinho a gente sofre um pouquinho porque ela costuma 

fazer umas panelada de vaca atolada, galinhada isso acaba com a gente, mais a nós estamos junto ai 

com você e tudo de bom, e dizer também fazer um agradecimento aqui ao prefeito Zé Luís, que eu 

precisei de ta atendendo a comunidade e o prefeito ta ai de braços abertos pra ta atendendo as 

comunidades, e desde de já eu te agradeço em nome das pessoas que mandaram um abraço pra vossa 

excelência, isso é muito importante a gente ta trabalhando né, e dizer a vocês que quanto aos projetos 

que veem pra essa casa, tem pessoas que as vezes acha que o vereador não faz nada, as vezes acha que 

o vereador é só pra ser cobrado, pedido cimento, areias, não sei o que, saibro, e eu acho totalmente 

diferente, a vida do município ela se decide sessenta por cento no legislativo municipal, que a outra 

parte dele né, temos também que ter um executivo de pulso, que saiba conduzir a maquina, o prefeito 

precisa do legislativo, mais o legislativo também precisa do executivo, para que trabalhe aparelhado, 
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esse é o que eu penso, então dessa maneira eu quero estar trabalhando, participando da vida do 

município e sabendo votar com coerência, para que o município venha se desenvolver, igual nós 

vemos ai varias empresas se instalando no município, e os empresários veem aonde na câmara 

municipal, então os vereadores também tem obrigação de fiscalizar, ontem eu tive uma conversa com 

o prefeito Zé Luís, e eu gostaria  ate de registrar isso aqui, foi feito um serviço lá, lá na, na comunidade 

de Independência a, a, a , empreiteira fez um serviço da Escelsa, e quanto aquilo tem prejudicado a 

gente hoje, eu pedi, eu peço perdão ao prefeito, porque se eu tivesse mais ligado naquele assunto, eu 

teria chegado no prefeito cobrado junto dos vereadores, pra que aquilo não fizesse o tanto que 

causaram ali naquela comunidade em Independência, Santa Maria ali, porque fizeram um serviço 

muito ruim gente, tem poste de um lado da estrada e poste do outro lado da estrada, hoje nós tamos 

passando ali, não passa dois carros mais, e não é culpa do prefeito, e eu senti assim, falando com o 

prefeito, conversando eu fui ate mau pra casa meu Deus, a gente não pode ta permitindo essas coisas, 

dentro da casa da gente, e eu me sinto culpado porque né, porque eu tenho que corrigir, eu tenho que 

apreender então como aquilo ali eu fiquei triste, hoje  eu recebi uma boa noticia e Deus é maravilhoso 

na vida da gente, conversando com o prefeito a pouco tempo atrás juntamente com o presidente dessa 

casa vereador Romildo Sergio, eu disse pra ele o seguinte que a minha comunidade estava solicitando 

que vinhesse um pedido a votação pra comunidade de Independência, presidente desta casa ajudou, o 

prefeito o chefe de gabinete também ajudou, o Elias Pereira não mediu esforços, fez a papelada, e 

fomos pra dentro, acolhemos as assinaturas pra baixo assinado, o prefeito cobrava direto, e o prefeito 

fez a parte dele, eu como vereador fiz a minha, e graças a Deus o menino do cartório eleitoral ligou 

hoje disse que esta liberado a partir de amanha quem mora naquela região que quiser tirar o novo 

titulo, que quiser transferir desde que esteja com a documentação legal comprovando que mora 

realmente na comunidade, esta liberado, então quer dizer a gente as vezes deu uma tristeza de um lado, 

mais outro dia você já fica feliz, né então é dessa maneira a vida da gente ela é baixos, ela é de altos e 

baixos, então temos que pedir a Deus muita paz, saúde, e força pra gente seguir trabalhando, eu 

gostaria de registrar a presença da secretaria de educação Rita Costa, obrigado pela presença também, 

muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar convidando a 

secretaria de educação Rita para que possa fazer pare aqui da nossa mesa, convidamos o vereador 

Itamar Moreira. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Cumprimento a mesa presidente Romildo 
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Sergio Abreu Machado, prefeito José Luís Torres Lopes, o secretario Thiago, assessor jurídico dessa 

casa doutor Moacyr, vice-presidente Jovaci, secretaria Rita Costa, nobres colegas vereadores, e 

pessoas que nos prestigiam nessa tarde, cumprimentar aqui a Sonia Pio, e parabeniza-la também Sonia 

hoje é seu aniversario, que Deus te de muitos anos de vida, saúde e muita paz, cumprimento assim 

também a Néneca, a Marlene, ate porque eu não sabia a Néneca ela se chama o presidente dessa casa 

tava falando pra mim ela se chama Ione né, cumprimento assim também nosso amigo ai Hernandes, 

Nandinho, obrigado pela presença, Edmundo incansável trabalhando nessa cidade, Dejair também que 

ta sempre junto com a gente em todas as comunidades desse município, religião parabéns pra você 

Dejair, faz parte do conselho de saúde também, o Robson pessoa extraordinária, e com certeza Robson 

você já trabalhou aqui nesta casa, já trabalhamos juntos, e você é uma pessoa que merece com certeza 

uma vaga nesta casa nesse ano de 2016, é só trabalhar certo, cumprimento assim também a Rose da 

auto escola, ficamos sabendo que aquele amigo que tiver um outro colega pra poder fazer a sua carteira 

de habilitação com certeza é só procurar a auto escola Marapé, aonde com certeza você vai estar 

conseguindo é a Rose esta sendo representada pelo nosso amigo aqui vereador Jovaci, e com certeza 

você vai ser bem atendido, eu quero aqui parabenizar, o secretario Thiago também pelo seu trabalho 

Thiago, que você ta fazendo prestando nas comunidades ai, a Rita Costa da educação, parabenizar o 

prefeito José Luís, e te agradecer prefeito eu vou citar também aqui o que foi, o que vossa excelência a 

ajuda que vossa excelência deu a poucos dias, para uma pessoa, que tava necessitado, estava com um 

problema de saúde, então a gente agradece com certeza a que vossa excelência ajudou, que Deus te 

ilumine nos seus trabalhos desse ano de 2016, que vossa excelência de continuidade fazendo tudo de 

bom e um bom trabalho na sua administração, e dizer que se Deus quiser nesse ano de 2016, agradecer 

a Deus por esta aqui mais uma vez, estarmos no termino do mandato e que Deus possa estar nos 

iluminando para que possamos fazer um trabalho digno e esta votando projeto nesta casa de lei que 

seja do bom e qualidade para o povo do nosso município, e no momento é só e volto o grande 

expediente se for possível, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Não vou Falar. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Então vou só pedir ao vereador Jovaci que assuma a presidência pra 

mim dar as boas vidas a mesa e os colegas vereadores, boa tarde a todos que eu não tive a 

oportunidade de cumprimentar pessoalmente, ao prefeito, aos secretários, ao Thiago e Rita, aos 
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colegas vereadores, doutor Moacyr, aos nossos servidores, e a todos vocês que hoje nos dão a honra de 

estar prestigiando a abertura dos nossos trabalhos, vim a essa tribuna porque esse ano é um ano atípico, 

ate este ano quando adentramos o quarto ano de mandato o nosso interesse era único, era o 

crescimento, o desenvolvimento, né do nosso município, esse ano é um ano atípico, porque entra 

também ai o interesse nosso pessoal nós temos uma eleição a ser disputada, e por isso que eu disse que 

nós precisamos ter muita sabiência, e ter muita clareza nos nossos debates, nas nossas discursões aqui 

nesta casa pra não deixar que os nossos interesses né pessoais, os nossos interesses eleitorais, possam 

influenciar nas nossas decisões em prol do nosso município, então que a gente possa ter cuidado pra 

continuar essa harmonia que tivemos durante esses três anos que se passaram que a gente possa 

permanecer com essa mesma harmonia neste quarto ano de mandato, pra muitos de nós será o ultimo 

ano né  de mandato, alguns retornaram, outros não, vamos passar ai pelo crivo do voto popular, que 

tanto nos deixa ai com aquele friozinho na barriga, com aquelas noites sem dormir, mais a democracia 

é algo lindo, desde de que se tenha uma estrutura, pra suporta as coisas boas, e as coisas ruins de uma 

eleição, sucesso a todos vocês ai que vão concorrer novamente a uma cadeira neste legislativo, e 

espero que no próximo mandato essa casa continue ai com harmonia que manteve durante todo esse 

tempo, então bem vindos aos trabalhos de 2016, que a gente consiga findar esse ano ai da mesma 

forma que começamos lá no primeiro ano de mandato, gostaria de fazer salientar aqui a vereadora 

Gessiléa falou que o prefeito Zé Luís esta aqui na abertura que venha, o convidou pra vir na abertura 

de julho, e eu gostaria de falar prefeito pelo menos durante os anos que eu fui presidente vossa 

excelência esteve aqui, nas aberturas nós convidamos todos os secretários, infelizmente e o vice-

prefeito também, infelizmente ta a Rita e o Thiago representando a todos os secretários, mais pelo 

menos o prefeito José Luís, todos os anos que chamado, convidado a abertura do trabalho, esta aqui 

nos prestigiando, então de publico ai obrigado pela sua presença, e pra finalizar obrigado a 

participação de todos vocês, a Sonia especial quando o vereador Pedro falou que você é da idade de Zé 

Luís eu fui no seu batizado o Zé Luís era seu padrinho e já tinha uns vinte anos quando ele te batizou, 

então só, então só pra finalizar parabéns ai Sonia pela vida né que você construiu dentro desse 

município, o respeito que você conseguiu da população, deste legislativo, e também do executivo, a 

vereadora Gessiléa. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presidente, deixa eu da uma 

justificativa, uma justificativa, se não fica uma covardia né, quer dizer eu só fiz uma comparação de 
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trabalho idade não, o trabalho do Zé Luís juntamente com a Sonia Pio, no seu tempo ai de trabalho, só 

pra confirma. /Sonia Pio (Funcionária da Secretaria de Educação):- Vou ajudar o Pedro ai, eu 

entrei no finalzinho do primeiro mandato do Zé Luís, você não ta errado não Pedro. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Só pra finalizar, parabéns Sonia pelo seu aniversario, e a vereadora 

Gessiléa falou que já te convidou pra que você possa vir a essa casa receber alguma homenagem e 

você segundo ela pela timidez nunca aceitou então esse é meu ultimo ano de presidência desse 

mandato, nós vamos estar homenageando no dia oito de março o dia internacional da mulher se você 

nos desse a honra de aceitar eu acho que as mulheres de Atílio Vivacqua iam se sentir homenageada 

por essa homenagem que a câmara pode prestar a você, então ta feito o convite se você aceitar, se você 

aceitar o convite desse legislativo ta feito, então boa reunião a todos, antes de passarmos a palavra pros 

secretários, e pro prefeito José Luís, nós sabemos que o grande diferencial, desse nosso município é o 

trabalho, e nós temos, nós temos aqui na casa um projeto que vai precisar de uma dedicação muito 

grande, de um estudo de nossa parte, creio que a parte do executivo né ele já deve ter feito, que é a, a 

terceirização não sei se o nome apropriado é esse do nosso hospital, e se os colegas vereadores 

concordarem, isso é uma reunião de serviço aproveitar a oportunidade, que nós estamos aqui com o 

prefeito e com o secretario de saúde, né que a gente possa aborda nessa reunião de trabalhos algumas 

duvidas, e alguns esclarecimentos por parte do secretario e a convicção de que o prefeito Zé Luís tem 

da funcionabilidade ai dessa terceirização então se todos concordarem, como nós temos essa 

necessidade de votarmos num prazo curto de tempo, darmos essa abertura e estarmos dessa forma 

transformando isso num trabalho ouvindo o secretario de saúde e também o prefeito José Luís, a 

questão dessa decisão que nós iremos tomar e município ira tomar né em favor ai da, da, do hospital 

municipal doutora Andréa Canzian, os vereadores tão de acordo, vereador Sandro. /Sandro Duarte 

Gariolli (Vereador):- Presidente só não sei se pode ser um, uma coisa tipo assim, fazer, nós 

recebemos hoje o projeto, se a gente estudasse primeiro o projeto pra depois a gente tirar as duvidas. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não, só vamos dar oportunidade ao prefeito e ao 

secretario de, de expor a intenção real e de ouvir, não vamos ouvir, não vamos fazer nada, apenas pra 

nos municiar de conhecimento para que nós possa estudar o projeto. /José Luís Torres Lopes 

(Prefeito Municipal):- O vereador tem que ta foco o seguinte mesmo hoje, mesmo depois dos 

estudos, qualquer colocação que vocês quiserem fazer novamente é claro que o executivo vai ta a 
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disposição, pra poder conversa e esclarecer, entendeu. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Então vamos ai ouvir a nossa secretaria da educação Rita Costa, eu tenho certeza ta 

sobrando vaga se ta faltando vaga todo ano é assim sobra vaga falta aluno né isso, então com a palavra 

a secretaria Rita, ai seu que nesse começo de ano da dificuldade que tem de locar a demanda de, das 

nossas escolas. /Rita Costa (Secretaria Municipal de Educação):- Quero cumprimentar o nosso 

prefeito José Luís, e estender esse meu cumprimentos a todos que compõe essa mesa, quero dar um 

boa noite pra todos os vereadores, vereadora Gessiléa, a todos que se fazem presentes hoje, e dizer que 

nós estamos ai num inicio de um ano letivo, é notório para todos que esse ano vai ser um ano bem 

atípico, é tanto que nós sempre iniciamos o ano letivo no inicio de fevereiro, este ano o nosso ano vai 

iniciar no dia quinze, em todo o pais, é um momento difícil que passa a educação, é com a queda de 

arrecadação, porque a queda de arrecadação ela meche direto no Fundeb, então é um momento que nós 

secretários municipais e estaduais estamos é, é com muito cuidado para fazer as nossas contratações, 

nós sabemos que a queda do Fundeb no ano de 2015 foi bem significativa, mais hoje mesmo eu tive a 

oportunidade de conversa com o prefeito José Luís e dizer que nós, nosso município de Atílio 

Vivacqua é por que muitas vezes queremos fazer a coisa muito certinha e já se organizando, as vezes a 

gente acaba sendo ate penalizados, porque nós hoje nós temos noventa e oito por cento das crianças já 

matriculadas em creches, enquanto a media do pais é vinte por cento, vocês tão vendo na mídia a 

questão da educação infantil  a quantidade de escolas federais paradas, pro-infância que não terminam, 

e nós já construímos uma no Alto Niterói, já inauguramos já esta funcionando, e já estaríamos agora 

no próximo dia quinze já inaugurando a nova escola a Aliomar Farias Moreno, o que se passa no nosso 

município, no nosso município é ate atípico, na contra mão do que veem ocorrendo em outros 

municípios, estão fechando escolas, né estão demitindo profissionais, nós podemos agora assistir uma 

chamada do governo estadual, num processo seletivo o desespero de colegas professores de não ter 

aula, não vamos longe a gente tem aqui a Sonia agora a nossa homenageada de hoje que trabalha numa 

escola nossa estadual que sempre teve uma cadeira na nossa escola estadual, hoje pra ela fechar uma 

cadeira né Sonia ela não tem aula, então é uma situação, que o município de Atílio Vivacqua a nossa 

prefeitura ta fazendo ate o inverso hoje eu estava ali na sala do prefeito agorinha mesmo pra fechar a 

contratação do município, ou seja nós estaremos amanha fazendo uma chamada de processo e 

estaremos chamando, contratando quarenta, quarenta e cinco pessoas, e, e, e o processo seletivo e 
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administrativo, estamos ai vindo de um processo de um concurso publico, então o nosso município as 

vezes é ate atípico aos outros municípios, nós estamos iniciando o ano é com uma grande procura na 

educação infantil já conversamos com o prefeito e vamos atender a todos que nos procurarem, nós não 

vamos deixar criança fora da escola é o piso nacional que a gente todo ano em janeiro nós já 

começamos trabalhar, não o fizemos ainda porque nem o próprio governo federal consegue definir, o 

valor do piso, porque conforme for o valor do piso da educação as prefeituras não terão condição de 

tocar a educação, terão de fazer mais reduções, então é um momento que se cai a arrecadação, cai o 

recurso do Fundeb e nós que trabalhamos pra sempre melhorarmos a qualidade nós temos que ter essa 

preocupação mais ficamos felizes né prefeito com relatório da educação do ano passado fechamos 

bem, né num momento de crise né e para esse ano a nossa expectativa é que fechamos ate melhor, 

porque vamos trabalhar, como o Romildo Sergio disse é um ano de eleição e nós vamos trabalhar pra 

ta fechando ai nossas contas como ele mesmo disse redondinha né, nós queremos entregar a secretaria 

no final do ano com ela, com as contas todas em dia né, queremos sair pela porta da frente é assim que 

a gente sempre disse a gente trabalha todos os dias, eu com toda equipe da secretaria de educação 

tenho dito não é isso Robson que vamos trabalhar todos os dias conforme fosse o nosso ultimo dia, 

então todos os dias nós temos trabalhado com muito zelo como se a gente fosse entregar a educação 

amanha, então esse é o nosso compromisso para o ano de 2016, continuo a disposição dessa casa, 

quantas vezes né vocês precisarem de mim eu virei aqui atende-los espero que não chame muito né 

gente, mais permaneço lá na educação com todos os (?) da educação esperando vocês lá também pra 

fazer uma visita pra gente ta certo, uma boa noite e obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Secretario Thiago Gava. /Thiago Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Boa noite 

a todos que se fazem presentes nessa casa, é com grande alegria que venho ate essa casa, e me sinto 

muito feliz, mais uma vez em estar aqui, conversando com os colegas, com os visitantes sobre saúde 

do município de Atílio Vivacqua cumprimento ao presente Romildo Sergio, é pela, pelo convite, 

cumprimento também o vice-presidente Jovaci e secretario Itamar, procurador dessa casa doutor 

Moacyr, é como bem o prefeito municipal José Luís, minha companheira secretaria Rita, e 

cumprimentando o presidente eu cumprimento todos os vereadores José Geraldo Papaceni, José da 

Costa Neto, Pedro Sampaio, Sandro Gariolli, a vereadora Gessiléa, Roberto, cumprimento todos os 

funcionários dessa casa, cumprimento também os visitantes, né a minha companheira Ione, que 
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ninguém conhece como Ione né é Néneca, mais é companheira nossa na secretaria de saúde, 

funcionaria dedicada, e retorna amanha né Néneca ta vindo de férias, uma funcionaria abençoada no 

atendimento aos munícipes, obrigada Néneca pela, pelo apoio, pelo trabalho prestado na secretaria, 

parabenizar a Sonia acho que ela deu uma saidinha né, pelo aniversario, parabéns Sonia que Deus te 

abençoe nessa data, fazer aniversario sempre é bom, mais não é porque a gente fica mais velho, porque 

ganha mais um ano de experiência, então parabéns Sonia, cumprimentar o Batista, as, as duas filhas do 

Geraldo Papaceni que estão presentes, é netinha né quer dizer, é a filha e a neta, cumprimentar a 

Marlene cumprimentar o Hernandes, o representante do PMDB no município, Edmundo, o Robson, 

Dejair nosso companheiro ai representando a igreja católica, e representando também como vice-

presidente do conselho municipal de saúde,  agradecer o Dejair pelo trabalho no conselho pelo apoio a 

todos os, os projetos da secretaria de saúde, frente ao conselho de saúde ai a gente tem ai uma base 

para prosseguir os projetos da saúde  eu agradeço ao Dejair, e a Rose que eu conheci hoje né Rose 

representando a auto escola aqui no município, então parabenizar você pela presença e, e dizer que 

secretaria de saúde ta lá pra o que a gente puder fazer pra ta ajudando a divulgar o seu trabalho a gente 

ta a disposição, é eu venho nessa noite falar  um pouquinho do projeto, que esta tramitando nessa casa, 

o projeto o presidente colocou a disposição dos nobres vereadores, e dizer o seguinte, que esse projeto 

gente é um projeto escudo feito pelo executivo quanto ao hospital municipal, então nós fizemos um 

estudo, um estudo assim bem compactado, um estudo bem amplo, no que nós gastamos hoje e qual é a 

nossa intenção de futuro, de melhoras, visando essa preocupação é nós quanto secretaria de saúde, 

quanto secretario municipal, nós começamos a estudar como funciona, qual é o passo a passo, e 

começamos a, a, a dar os primeiros passos nesse projeto que envolvemos o conselho municipal de 

saúde, onde é fizemos algumas visitas em instituições que trabalham nesse sentido, e né convidamos 

os vereadores, alguns vereadores alguns justificaram que não poderiam ir nessa visita, a vereadora 

Gessiléa como representante da comissão foi na visita, o Dejair que esta aqui presente foi como vice-

presidente, e alguns outros conselheiros, Elias chefe de gabinete, o Ronaldo motorista também que nos 

levou, e identificamos essa visita um modelo bem amplo de atendimento no SUS, atendimento SUS, e 

levamos esse, esse projeto pro conselho municipal de saúde, e o conselho deu um parecer né favorável, 

ao, ao que esse projeto tramitasse por essa casa de leis, e que essa casa de leis apreciasse é uma 

intenção do, do executivo, prefeito vai ta justificando o motivo, não vou olhar as palavras deles, dele, 
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mais esse projeto ele segue em anexo, os, os vereadores analisarem  a justificativa do prefeito, é igual 

o vereador Sandro pediu né pra ler e, e eu sou é favorável a isso que os vereadores leiam com atenção 

porque nesse documento, nós temos os anexos com a justificativa do prefeito, nós temos os anexos 

com a justificativa do secretario municipal onde nós fizemos todo um estudo, do passo a passo desde 

de uma caneta que nós temos no hospital, ate uma lâmpada, então tem ai todos os patrimônios, tem 

tudo, de cada sala como que é dividido, tem a planta, tem tudo aqui bem explicado, e o custo que nós 

temos hoje, com folha de pagamento e com custos mensais, de despesas, agua e luz, é, é, é alguns 

contratos (?), é lavanderia, enfim ele esta bem detalhado, pros senhores vereadores analisarem, e assim 

as duvidas que como teve no conselho duvidas né Dejair vice-presidente, com certeza vai ter aqui, 

nessa casa duvidas quanto ao projeto, e eu como responsável pela saúde do município, junto com 

prefeito, junto com o conselho municipal de saúde que esta por dentro né do projeto, nós estaremos a 

disposição presidente, pra vir aqui sentar explicar o passo a passo nessa casa de lei, pros vereadores 

então, eu, eu encerro minhas falas dizendo que a secretaria ta a disposição para explicar mesmo, sentar 

com cada um já conversei tive a oportunidade de conversa com o cada, com alguns vereadores, o 

senhor Geraldo eu não conversei porque estava hospitalizado, o Pedro eu conversei pouco mais, a 

gente é tem conversado, e os outros vereadores presidente, Itamar, Jovaci,   a gente se deixa a 

disposição mesmo, para qualquer duvida quanto a esse projeto de lei, e o prefeito vai explicar os 

motivos ai que o executivo municipal tem para caminharmos ai com esse projeto, ta ok, agradeço a 

atenção, agradeço o carinho com essa casa é pelo período que eu fiquei aqui como vereador suplente é 

do vereador Sandro, e digo que fui muito bem recebido aqui, e fico muito feliz de retorna aqui e ter 

vocês colegas vereadores, nos ouvindo sempre nos dando atenção, então eu fico muito feliz, em estar 

novamente nessa casa, pra discutindo um assunto que é saúde, vereador Pedro Sampaio, não me 

estendendo, é, é, é comentou sobre a dengue no, no, no, no município, sobre a dengue no Brasil de 

uma forma geral pra quem não conhece a dengue ela transmitida através de um mosquito chamado 

aedes aegypti, e agora esse mosquito ta transmitindo três doenças complexas, que é a dengue, o vírus 

as dengue, transmiti o vírus da chinkungunya e também o vírus Zika, o chinkungunya causa a 

síndrome de quilambare, o vírus da dengue a dengue que nós conhecemos né, e a Zika é uma doença 

que logo esta se instalando no Brasil de uma forma muito crescente, muito rápida, onde pode causar 

microcefalia nos fetos no útero da mãe, então meus amigos, a dengue, é um dever nosso quanto 
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secretaria de saúde, nosso quanto atiliênse, quanto munícipe, do governo estadual do governo federal, 

e o que a gente só consegue resolver se combater o vetor, combater o mosquito, então a secretaria de 

saúde já esta providenciando toda sexta feira um trabalho de mutirão,  a partir do carnaval nós vamos 

ta trabalhando toda sexta feira na secretaria de saúde identificando todos os domicílios, é, é uma 

situação que nós fizemos, no ultimo balanço nosso quase seiscentas visitas e nós tivemos duzentas casa 

que não conseguimos entrar, nossos agentes de endemias, então nós sabemos que o mosquito ele 

precisa de sete dias pra, pra crescer a quem não sabe o mosquito ele pode ficar, o ovo do mosquito ele 

pode ficar ate um ano ali quietinho, num copinho descartável aqui ele colocou os ovos pode ficar ate 

um ano aqui, primeira chuva que der com sete dias ele vira mosquito, com quarenta e cinco dias, com 

quarenta dias ele já é mosquito pra desenvolver e por os ovos, então meus irmãos, é um dever nosso da 

secretaria de saúde, é um dever do estado, é um dever de cada munícipe, o combate do mosquito, ta 

então a gente já esta com cartilha informativa pra já passar pra cada morador, para ta fazendo avaliação 

no seu domicilio uma vez por semana, marca do dia e fazer essa avaliação, a gente sabe que em sete 

dias ele vira mosquito então se nós conseguimos eliminar os focos, nós vamos estar combatendo o 

vetor e evitando porque a dengue hoje ela só vira uma dengue hemorrágica se o paciente não se relatar, 

se ele for mau diagnosticado por um profissional, ele vai morrer de dengue hemorrágica, a síndrome de 

quilambare, é uma outra síndrome mais não é tão grave, e o Zika vírus então hoje nós sabemos que o 

estado ele tem que fazer a media e a alta complexidade da saúde, o município e o governo federal fazer 

o básico, então se nós temos crianças com circunferência craneana diminuída, que é a microcefalia, 

nós temos que te ali o neurologista pediatra pra atender essa criança, nós temos que ter um, um 

acompanhamento psicológico pra família, nós temos que ter todo trabalho, e esse trabalho não é 

competência municipal é competência do estado, porque é media e alta, então olha o que vai acontecer 

daqui dois anos, daqui três anos, então é uma doença nova que ta chegando, que pegou todo mundo de 

surpresa,  a sorologia pro Zika vírus nós só temos dez por semana pro estado todo, então você colhe o 

sangue você tem quatro horas pra levar pra Jerônimo Monteiro que é a única geladeira que nós temos, 

o estado, o estado pra armazenar Sandro esse sangue do paciente, tem que ser a 030 graus a baixo, 

congelado, pra você poder então infelizmente, é uma doença que pegou o Brasil numa situação muito 

difícil e ta crescendo, quem transmiti é o aedes aegypti então nós vamos ter que precisar das 

secretarias, dos secretários né a Rita na escola trabalhando, o, o Jackson na limpeza a gente 
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intensificando, os vereadores conversando, os lideres de comunidades, as igrejas, nós temos que 

trabalhar junto, o secretario de saúde do estado ele diz o seguinte não importa  a cor do gato  nós temos 

que pegar o rato, o rato o mosquito, o gato somos nós, então é um trabalho conjunto que nós temos que 

trabalhar junto, ta bom meus irmãos, eu agradeço a oportunidade desculpe a minha... /José da Costa 

Neto (Vereador):- Presidente me permite. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- É eu quero desde já parabenizar as 

ações do nosso secretario de saúde, haja vista a gravidade ai dessas doenças ai que o secretario citou, 

queria apenas salientar é o que o secretario falou com relação a, a alguns imóveis né que não foi 

possível a entrada dos agentes de endemias, então só salientar que me parece que foi publicado ontem 

ou hoje no diário oficial da união, é uma medida provisória da presidente da republica, autorizando né 

os agentes das endemias a nível municipal, estadual e federal a entrarem nesses estabelecimentos, 

mesmo sem a presença do proprietário para poder, identificar e eliminar os focos, então apenas 

salientar essa questão que eu vejo como da mais alta importância, porque os imóveis fechados muitas 

das vezes tem, tem grandes focos em proliferação do mosquito, muito obrigado. /Thiago Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):- O vereador lembrou bem essa lei, que tava passando no 

esquecimento aqui, é um pedido provisório que ta quentinho ainda vereador, onde da tal autonomia aos 

agentes de endemias, e se preocupando nisso nós abrimos um curso hoje pro nossos agentes, para 

aprimorar ainda mais o conhecimento deles em désseis horas, hoje e amanha com dois técnicos da 

Funasa cedidos da prefeitura de Cachoeiro, a gente pega eles, eles fazem o curso ta trabalhando esses 

profissionais, e usar também os agentes de saúde, porque o circulo que o ministério da saúde pregoriza 

são seis (?) meses então o agentes de endemias tem que fazer uma visita a cada dois meses em cada 

domicílio, então eu tenho que fazer seis ciclos num ano, um agente de saúde ele faz uma visita num 

mês, então se trabalha em parceria o agente vem reforçando todo aquele trabalho, então nós fizemos 

também uma capacitação, com todos os agentes de saúde junto com os de endemias, no finalzinho do 

ano, e todos eles estão falando a mesma língua, trabalhando a educação e saúde, nas reuniões de 

hipertenso, que são feitas pelo PSF toda reunião tem ali cinco minutinhos falando sobre dengue, 

falando sobre o controle do vetor, e, e, estamos aqui explicando vereador e agora formalizar essa 

entrada a domicilio a partir dessa medida provisória, para que conseguindo, para que possamos 

conseguir eliminar os focos, tem municípios que já ta fazendo uma multa, tive conversando hoje numa 
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reunião em Cachoeiro já passou ate pela câmara de alguns municípios formalizando presidente uma 

multa de cinquenta reais, por foco que achar naquela residência ou naquela fabrica, naquela empresa, 

então assim do jeito que as coisas estão caminhando, do jeito que ta se propagando o aedes aegypti nós 

vamos ter que ta usando essa casa de leis pra ta fazendo projeto é uma situação de emergência que 

provavelmente vai ter que doer no bolso de alguém, porque nós temos que pensar lá na frente na 

microcefalia, nos casos graves de dengue hemorrágica, nas síndromes de quilambare da  chinkungunya 

e, e, e intensificar o seguinte, que em uma reunião do estado eu conversando, eu fiz uma pergunta a ao 

secretario de estado Ricardo Oliveira, onde eu, onde eu perguntei quanto que o estado investiu no ano 

de 2016, de 2015 e o mesmo me disse que investiu 19% do que o estado arrecadou sabemos que na 

saúde tem que ser investido quinze né secretaria educação vinte e cinco, então nós sabemos que a 

saúde não é prioridade no pais, e hoje o município investiu pelo nosso ultimo fechamento vinte seis 

ponto setenta e seis por cento na saúde de Atílio Vivacqua, eu, eu perguntei pro secretario, secretario 

porque que o estado não investe igual o município, ele não soube responder, então esta sobre caindo 

sobre os municípios a competência do estado, e hoje nós estamos no limite, e bate na minha porta, bate 

na porta do prefeito o que a media, alta complexidade, então a gente fica naquela situação município 

vê a situação do paciente sabe que não é competência dele e ai o paciente vai ficar sem aquele 

atendimento, fica essa interrogação e o município ta tentando fazer de tudo pra manter mesmo portanto 

a crise chegou como a nossa secretaria Rita disse a saúde não fechou unidade, hospital funcionado 

vinte e quatro horas os atendimentos, o transporte sanitário nós reduzimos alguma coisa mais não 

parou, e então assim estamos tentando manter o nosso assistencialismo aos munícipes, mais a crise 

chegou e nós precisamos ter uma solução, ta eu acho que eu me estendi muito nas minhas falas é eu 

queria passar, agradecer e passar a palavra pra quem tem direito, e dizer que eu estou a disposição os 

vereadores, de todos os munícipes, quanto a esse projeto de lei, e também junto comigo o conselho a 

representante e o vice Dejair nós estamos a disposição pra conversa, pra explicar ta ok, muito obrigado 

pela palavra. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Secretario por favor gostaria que o 

senhor permanecesse ai, e vi o prefeito dizendo que tanto a secretaria na sua pessoa, como na pessoa 

do prefeito, estavam a disposição pra voltar aqui novamente na discursão desse projeto, mais eu 

gostaria eu tive olhando bem o projeto se isso vai dar certo ou não, não temos bola de cristal pra 

afirmar se essa medida será boa, benéfica a população ou não, mais nós temos ate que ressaltar né a 
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coragem do prefeito Zé Luís, que faltando ai onze meses de mandato é uma medida ate antipática, 

perante a visão da população ele poderia ai muito bem tocar mais onze meses, desse seu mandato sem 

ter que passar por uma discursão por uma medida que na parte eleitoral é antipática ate de um modo 

pra população, de certa forma ela é antipática mais gostaria de parabeniza-lo ele esta ate ausente aqui 

agora mais parabeniza-lo ai pela coragem de trazer um assunto desse pra debate ai com a população e 

dessa câmara municipal, to dizendo prefeito da, que vossa excelência não tinha necessidade de trazer 

uma discursão com a população e com essa câmara uma medida que a primeiro modo parece antipática 

pra população, vossa excelência tem meses de governo, poderia muito bem tocar e deixar esse 

problema lá fora, em janeiro, fevereiro do ano que vem então to te parabenizando pela coragem de 

tocar num assunto na minha opinião muito importante, mais tem secretario um paragrafo de um artigo 

que eu gostaria que a sua secretaria e assessoria do prefeito olhasse com carinho porque a meu ver foi 

muito mau redigida e não amarra a, a, a pessoa do, do o nome do convenio como o nome ta no projeto 

perai que os advogados falaram um nome bem diferente, deixa eu ver o nome que se da aqui, ah 

convencionado, concedente, e convenente né é isso convenente mais na verdade é quem a instituição 

que vai assumir ai nesse inicio se tudo vier a acontecer que vai assumir o nosso hospital, no artigo 

terceiro dessa lei que eu gostaria que vocês tivessem uma atenção especial diz o seguinte, fica ao 

executivo municipal autorizado através da secretaria municipal de saúde, a conceder a permissão, da 

instituição né convenente a proceder interversões de obras necessárias para funcionamento da saúde, 

sobre os convenientes celebrados bem como a aquisição de novos equipamentos para a prestação de 

serviço da saúde, quer dizer nós estamos autorizando ai eles a fazerem qualquer obra dentro do 

hospital e adquirir qualquer equipamento para o bom funcionamento, ate ai secretario no meu ver o 

parágrafo ta prefeito, mais quando chega, o artigo ta perfeito, mais quando chega no paragrafo segundo 

é que eu acho que entre o primeiro e o segundo nós temos que, que amarra alguma obrigação a esses 

parceiros nossos diz o seguinte no final do convenio celebrado sobre a (?) dessa lei fica ao executivo 

municipal autorizado a ressarcir né a empresa a que se refere as bens feitorias dos equipamentos 

adquiridos com valor estabelecido na negociação, isso abre na minha opinião secretario um precedente 

grande porque nós estamos falando de um contrato de dez anos, né suponhamos ai que ele compre nós 

sabemos que tudo é caro na saúde, um aparelho desse ai moderno de ultrassom ou algo parecido que 

eu não sei os nomes, no final de dez anos nós vamos ta com esse aparelho sucateado,  em dez anos isso 
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aqui talvez ate fora de uso, e nós seremos obrigados, a bancar isso que foi comprado, se esse artigo 

permanecer da forma que esta porque no artigo anterior fala as sobras depois das despesas terão que 

ser investidas no hospital cada um vai levar aquilo que ele ganhou, no hospital aquilo que ele ganhou 

ele não vai levar pra casa ele vai investir novamente no bom funcionamento, então nós precisamos no 

meu entendimento ver, amarrar não só as sobras e proteger o município de não ficar no final  do 

convenio com a obrigação de ressarcir equipamentos velhos né, na minha opinião ou mesmos sobras 

que não nos atendera a nada, então precisamos estudar esse artigo isso na minha opinião e vincular 

essa obrigatoriedade que o município vai ter com esse investimento no final do contrato, acho que ate 

no começo de alguma forma de estudo aqui possa ter essa parceria ate tudo bem que vai melhorar 

funcionamento e atendimento, mais essa obrigação no final do contrato pra ressarcirmos um aparelho 

adquirido depois de dez anos, nós vamos pagar algo que nós já não poderemos usar, então é o que eu 

vejo a (?) na parte econômica do projeto, dentro da parte funcional mais eu acho que nós precisamos 

proteger o município, nesse artigo não sei a opinião de vossa excelência, dos assessores do prefeito Zé 

Luís, porque eu não tinha estudado o âmbito do projeto, nem do secretario, nem do prefeito, mais acho 

que nós devemos nos proteger desse paragrafo segundo desse artigo terceiro, desse ressarcimento ou 

dessa briga futura com quem vier a administrar o nosso hospital, é apenas uma interrogação, um 

pedido que eu faço pra vossa excelência e pros assessores para que melhorem ai esse artigo que pra 

mim ele é como se diz no dito popular é pé de briga pro final ai do convenio ou de parceria. /José Luís 

Torres Lopes (Prefeito Municipal):- É uma segurança jurídica ai. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Então é, é o pedido que eu tenho assim a grosso modo pra esse começo de discursão, 

nós vamos debater isso ai na próxima sessão pra ser votado, pra ser apreciado, nós vamos discutir 

bastante, mais que pense com carinho ai pra dar essa seguridade pro município. /Thiago Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):- É com certeza presidente é a gente nós temos que acatar vossa 

excelência porque a experiência conta muito, então com ajuste aqui, a assessoria do executivo vai fazer 

pra gente proteger o município de levantamento que vossa excelência disse que é importante que passa 

também um pouquinho despercebido, mais a avaliação ela é feita, a gente pode ajustar isso ai com 

certeza. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Eu vou um pouquinho mais além, no (?)(?)(?) 

quando se fala em bem, aqui vou falar bem lituano, aqui o artigo segundo no inciso terceiro né, é 

inciso né onde diz o cargo (?) lá no finalzinho diz assim, segundo posto disponibilidade, (?)(?)?)(?) se 
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impossível a sua conotação né, conotação do respectivo funcionário por tempo de serviço né, ate se 

(?)(?) e obrigatória (?)(?) ou (?)(?)(?)(?)(?) de suas necessidades, o que eu compreendi se aquele 

funcionário (?) não for adequado ao funcionamento do hospital pela nova direção, pela nova gestão 

esse funcionário vai voltar pra administração e se ele não tiver necessidade do cargo dele ele vai ser 

destituído né isso, aquele (?) quer dizer por que eu passei a responsabilidade pra uma outra gestão, (?). 

/Thiago Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Então o vereadora, o funcionário efetivo, ele é um 

funcionário do município de Atílio Vivacqua, não é como da educação que ele é colocado em algumas 

cadeiras né Rita, ele é do município de Atílio Vivacqua secretaria de saúde, então esse funcionário, ele 

tem, ele vai ter que se adequa a instituição, porque quem vai avaliar, monitora o trabalho é a instituição 

que assumir a gestão, mais nós sabemos hoje que nós temos, outros, outros, outros estabelecimentos, 

nós temos AMA municipal, nós temos as unidades de saúde, e hoje nós temos efetivo no hospital, são 

se eu não me engano são cinquenta e três funcionários, dezenove são contratos, então esses 

funcionários eles tem o perfil de urgência e emergência, eles tem o perfil de atendimento hospitalar, de 

trabalho hospitalar, e eu acredito sim que eles vão, vão se adequar, agora o funcionário que não se 

adequa não vai depender de mim, vai depender dele e se ele não se adequa ele vai ser realocado, mais 

dentro da administração municipal, ele não vai ser mandado embora, nem vai ser exonerado. /Gessiléa 

da Silva Sobreira (Vereadora):- Sim eu entendi mau o artigo é isso. /Thiago Gava (Secretario 

Municipal de Saúde):- É não sei. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Na verdade o 

artigo é mau colocado, porque ele nos da essa, essa dupla interpretação porque me parece que 

(?)(?)(?)(?) profissional. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Porque mandar embora não 

existe. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- O artigo ta mau colocado. /Thiago Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):- Ele, o artigo a gente pode mexer nesse artigo, mais o funcionário 

ele é do município, ele não é da instituição, então vai depender dele a permanência dele na instituição, 

se a instituição avaliar e identificar que o perfil dele não é combatível com o atendimento de urgência e 

emergência que é o serviço que vai ser prestado ali, com a clinica medica ou com atendimento, quem 

vai avaliar não vai ser a secretaria de saúde, vai ser a instituição. /Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- Sim ai esse funcionário volta pra secretaria, (?)(?)(?)(?), ele vai voltar pra secretaria né 

e esse funcionário não tem um lugar  pra ser colocado não. /Thiago Gava (Secretario Municipal de 

Saúde):- Ele tem. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Mais nesse aqui ele diz que não, (?)(?) 
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então a gente tem que refazer esse, essa pra gente não ta perdendo, porque isso seria perde bens... 

/Thiago Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Oh Gessiléa, o funcionário efetivo, o nosso carinho 

com o contratado, com efetivo ele é igual porque, porque hoje os benefícios que o efetivo tem o 

contratado também tem, então a preocupação do executivo não é mandar ninguém embora, não é 

exonerar ninguém, agora vai depender do servidor, que esta ali efetivo  a permanecia dele, então vai 

depender dele, é ele que vai ter que produzir, nós sabemos hoje que tem funcionário que produz cem 

por cento ou ate mais, mais tem funcionário que produz cinquenta, sessenta por cento e ai, esse 

funcionário que produz, que ta habituado a produzir sessenta por cento, cinquenta por cento, vai ter 

que ter um choque na vida dele, um choque de que de ter que trabalhar de ter que produzir porque a 

instituição exigi isso dele um atendimento adequado, um, um procedimento eficiente no atendimento 

ao munícipe então vai depender do servidor, hoje nós temos efetivo quatro médicos, ta nós temos 

efetivos todos os motoristas, efetivos todos os recepcionistas exceto uma que é contrato, os dois vigias 

a limpeza do hospital toda, copa cozinha, então hoje, então hoje o que nós temos de contrato, são cinco 

enfermeiros, porque os que estão são vagas de enfermeiros licenciados,  que é direito deles, nós temos 

quatro médicos contratados, e nós temos uma recepcionista contrato, e os técnicos de enfermagens, nós 

só temos três auxiliares de enfermagem efetivos, então as maiorias das alocações vereadores né no 

caso hoje é depende do funcionário, depende da produtividade, do empenho dele, porque hoje nós 

temos lá no nosso hospital funcionários que também trabalham em outras instituições, eles trabalham 

em outras instituições, tem profissionais que trabalham no hospital evangélico, é tem profissionais que 

se eu não me engano trabalha na santa casa, inclusive médicos, enfermeiros, outros profissionais, a, a, 

os profissionais de níveis médios que são os profissionais de serviços gerais, vigias, copas cozinha são 

nossos do município ate onde eu sei não trabalham em outros locais, mais os profissionais de níveis 

superiores, eles trabalham em outros locais, o nível técnico também que é o técnico de enfermagem, 

então esse não é difícil se adequa, ta se o cara é um profissional ele ta ali pra fazer a função dele, ele 

vai produzir cem por cento, que é isso que a instituição quer. /José da Costa Neto (Vereador):-

Presidente me permite. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pelo que nós estamos 

entendendo a pergunta da vereadora e a resposta vossa excelência esta perguntando algo em cima do 

profissional efetivo e o secretario ta amparado no paragrafo aqui em cima dos funcionários 

contratados, essa é a diferença que nós estávamos percebendo ai da pergunta e da resposta, né vereador 
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Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- É eu não sei se eu vou contribuir, ou se eu vou 

complicar mais a situação mais eu, eu quero entender de outra forma, eu quero enxerga de outra forma 

porque nós, a princípios não se fala em demissão dos nossos funcionários, não estão, não existe a, a 

principio essa, essa possibilidade imediata de demissão então eu quero entender ate mesmo para os 

nossos funcionários do hospital como sendo um leque de oportunidade ta, agora o secretario disse uma 

vez os nossos funcionários se adequando a essa nova gestão né a que se clareia para esses funcionários 

um grande leque de oportunidades ou seja, além deles trabalharem no nosso hospital eles poderão ser 

aproveitados em outros hospitais gerenciado por essa equipe, então eu acho que a mensagem que nós 

temos que levar para os nossos funcionários, é uma mensagem positiva de otimismo e fazer existi que 

existe essa, essa, essa abertura desse leque de grandes oportunidades, então, então secretario eu to 

procurando ver esse projeto dessa forma e pra que a gente possa tentar ajudar e da melhor forma 

obrigado. /Thiago Gava (Secretario Municipal de Saúde):- E reforçando assim as falas do vereador, 

desse leque é que a instituição, as instituições que são as três que eu conheci que eu presenciei são 

instituições que hoje elas administram três, quatro instituições, inclusive esse leque ele pode ser aberto. 

/José da Costa Neto (Vereador):- Inclusive no inicio da excursão eu tive a oportunidade de ta 

visitando o hospital infantil juntamente com  secretario Thiago, com Elias, vereador Jovaci, e a 

realidade que eu vi, que nós vimos lá né o superintendente mostrou toda estrutura do hospital infantil 

para nós, e eu conheço o hospital infantil da época das minhas crianças né quando eram crianças e 

utilizavam do atendimento da, da, da , daquele hospital, e o que nós vimos lá ainda no ano de 2015, foi 

coisa de primeiro mundo, né então, então eu fiquei muito satisfeito, eu não tive a oportunidade de 

visitar o hospital de Guarapari mais as informações trazidas de lá foram as melhores possíveis, então 

eu quero entender que essa questão ela tem tudo pra funcionar e muito bem aqui no nosso município, 

fazendo o melhor atendimento pra nossa população que eu acho que é bastante positiva que é o que 

visa realmente esse projeto, uma coisa muito importante que eu já falei aqui, e a questão da 

desoneração da folha de pagamento, que é uma intenção do nosso prefeito Zé Luís com certeza ele vai 

mencionar isso nas suas falas, é olhar o funcionário publico como um todo e poder melhorar o salario, 

melhorar o vencimento dos nossos funcionários que estão ai atendendo sem a correção pela infração, 

então a partir do momento que desonera a folha você tem condição de, de valorizar todo conjunto de 

funcionários do nosso município eu vejo isso ai como ponto realmente positivo que ta dentro desse 
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projeto, obrigado. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presidente, presidente. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- É só fazer, completar um raciocínio do vereador José da Costa Neto, 

porque ficou confuso dois pontos primeiro  ele fala que não haverá demissão, depois fala de exonerar a 

folha, então na verdade poderá não haver né a exoneração dos cargos se aproveitados pela entidade os 

contratados, porque senão não justifica, não justifica a terceirização, então vai ter sim, vai ter sim essa 

demissão mais não mandara as pessoas embora elas poderão ser aproveitadas pela entidade que gerir o 

hospital mais para o município vai haver sim essa desoneração da folha, se não, não justifica pra nós 

fazer essa terceirização se não houver essa redução da folha. /Thiago Gava (Secretario Municipal de 

Saúde):- O presidente exonera no caso o contratado, exonera o contratado, que hoje são dezenove 

mais eles podem ser aproveitados pela instituição. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-

Ser aproveitado pela firma, mais para o município vai haver sim essa desoneração da folha, vereador 

Pedro. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- É fez mais uma confusão ainda desde que nas suas 

colocações, a intenção do prefeito é diminuir custos, é essa a intenção do prefeito, e desde da (?)(?)(?) 

chegou a casa, foi minha primeira pergunta como que uma instituição vai chegar oferecer condição 

melhor, oferecer qualidade com todo, ainda mais quando eu vi o projeto falando de infraestrutura, com 

redução de custo, eu criei confusão, ai o vereador faz essa colocação, ai eu fiquei mais confuso, mais 

ele vai chegar a um determinado né, (?)(?)(?), mais é essa eu acho que se o projeto era pra ser discutido 

depois e tal, entrou em debate, eu acho importante a gente parar ler o projeto, vamos estudar o projeto 

aquilo que foi falado antes, senão  a gente vai ficar aqui a noite inteira, e num vamos chegar a uma 

conclusão, só vamos descobrir problemas maiores. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-

Se vai finalizar secretario. /Thiago Gava (Secretario Municipal de Saúde):- É assim eu gosto da 

conversa porque a gente vai esclarecendo é uma conversa boa, e a gente tem que sanar mesmo as 

duvidas, temos que ajustar o que tem que ajustar, isso aqui é um pensamento nosso mais com emenda 

do vereador, dos vereadores, o projeto é direito do vereador dar a sua opinião e ajustar pra ir pra 

votação então aqui a gente ta um leque aberto, executivo e legislativo trabalhando em comum para o 

munícipe, o nosso foco é o munícipe, é o paciente ser atendido com qualidade, ser atendido bem eu 

encerro minhas falas se alguém tiver mais alguma duvida o prefeito vai prosseguir com as falas dele, e 

agradecer a, a esse debate ai a essas perguntas porque isso enriquece o projeto, e nos demonstrar o 

interesse de cada nobre vereador, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-
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Passaremos a palavra ao prefeito municipal José Luís. /José Luís Torres Lopes (Prefeito 

Municipal):- No ouvido de vocês, na mente de vocês ainda tem um espaçozinho pra nossa conversa, 

porque (?) é de envermelhar a Léa ficou louca com as informações, eu quero saudar aqui o presidente 

da câmara, Romildo Sergio e os demais membros aqui da mesa, o vereador Jovaci e o Itamar Moreira, 

e todos os vereadores aqui presentes, pelo convite pra gente estar aqui nesse inicio de um novo ano 

legislativo, que inicia hoje atualmente é mais um ano de luta em favor do povo, aqui viemos e viemos 

acompanhado de dois secretários, a Rita que falou sobre a educação um pouquinho da educação, não 

pode falar tanto porque o tempo é pouco, mais a educação vocês como vereador em cada localidade ou 

aqui na sede tem notado é uma educação diferente, uma educação que esta agradando, também veio 

aqui conosco o secretario de saúde que explanou alguns pontos da nossa (?) e quero dizer pra vocês 

desse convite é um convite muito importante pra mim atiliênse quando eu sou convidado pra participar 

de algum evento, movimento, reuniões nessa câmara, na câmara de Atílio Vivacqua eu me sinto feliz e 

honrado porque aqui é a casa do povo atiliênse, então inicialmente eu quero agradecer a vocês pela 

atenção comigo, e com os nossos secretários, quero saudar aqui as representantes da saúde, duas 

professoras uma ta aniversariando e quero ate falar sobre ela o seguinte, ela começou comigo no final 

do meu mandato, mais antes disso ela me ajudava lá em casa em tudo que eu precisava, ela ajudou a 

educar meus, minhas crianças, a educação que as minhas crianças tem, meus filhos tem um percentual 

da sua mão, da sua inteligência, da sua função com eles e então você que ta fazendo mais um aninho 

eu quero agradecer muito a você, pessoalmente aqui na presença de todos a sua atenção com todos, 

quero saudar a Néneca, o Batista, quero saudar ali o é do mundo é um cara que esta aqui, esta ali esta 

em todo lugar, prestador de serviço do nosso município, nosso agradecimento, ao funcionário também 

da educação Robson, quero também cumprimentar a todos os funcionários aqui da nossa casa de leis, 

da nossa casa que representa o nosso povo, quero cumprimentar aqui o Hernandes, Hernandes sempre 

se colocou a disposição do povo porque já foi candidato a vereador né, foi bem votado mais, alguma 

coisa atrapalhou na época não sei se você lembra, e também se colocou a disposição de ser vice-

prefeito por quatro anos e todos nós precisamos nos colocar a disposição da comunidade do povo, pra 

poder prestar serviço, sendo vereador, sendo vice, sendo prefeito, a oportunidade é maior você tem as 

ferramentas pra cuidar daquilo, do que é tão sagrado como o nosso município, então Hernandes em 

nome de todas aquelas pessoas que já colocou o seu nome a disposição alguns que ate já viajaram pra 
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outros cantinhos, porque eu já vi varias fotografias quero em nome do município agradecer você, 

minha gratidão a todos as pessoas que já tiveram a disposição, como eu ouvi falar que o Robson 

devera colocar o nome dele a disposição do povo,  quando eu chego aqui, quando eu abro a porta eu 

imagino essa casa assim muito cheia de gente espaço tem, mais o povo não apreendeu ainda vim na 

sua casa mais se eu for pensar nos nove vereadores que estão aqui o que representam vocês é 

totalmente a quantidade de eleitores que o nosso município tem, mais ai o Jovaci fala assim poxa mais 

eu tive cento e cinquenta votos, não o Jovaci ta representando aqui todos os votos que o partido dele 

teve, que foram em torno de novecentos votos por ai, então cada um de vocês ta representando, 

representa uma quantidade de pessoas a casa não ta cheia de pessoas lá, lá na plateia, mais vocês são 

representantes de todo povo atiliênse, e com isso aparece os projetos, tem que ser bem discutido, as 

coisas que é importante para o povo não pra algumas pessoas, nós precisamos ver o conteúdo é 

importante pro povo, vamos votar, se não for, se for pra beneficiar uma pessoa, duas ou dez ta fora, 

não serve, esse projeto não serve então é isso que é importante, nós estamos atravessando uma 

dificuldade financeira, enorme no Brasil, e diz que no estado também, e aqui vocês sabem, cada dia a 

receita diminui e eu pergunto pra cada um de vocês que se encontra presente, quando vai parar de cair 

a receita, quando, quando que as famílias brasileiras vão ter dinheiro suficiente pra comprar igual 

compravam em 1914, em 2014, 2014 eleição pra presidente dinheiro a vontade compra televisão, 

geladeira, carro novo, financiamento e agora o povo devendo não pode comprar mais tem que pagar 

divida mais ta desempregado, vocês imaginam quando que essas famílias vão sair do sufoco e vão 

pensar em movimentar esse Brasil, pro município receber mais recurso, pra poder melhorar o salario 

dos funcionários, se vocês tiver uma data me fala daqui um ano, daqui dois, daqui três, eu ainda fico 

feliz, eu acho que vai demorar demais, e nós vamos ter que se adaptar com que temos, a prefeitura 

recebia por mês aproximados treze milhões, hoje ta em dois milhões e quatrocentos, dois milhões e 

quatrocentos e cinquenta, dois milhões trezentos e pouco de acordo com cada mês, se a folha de 

pagamento mesmo não tendo aumento, ela permanece e receita cai, ela vai atingindo aquele índice que 

é proibido pro lei, esse é o grande problema, e ai alguém, pergunta poxa porque não paga o pessoal e 

deixa de fazer um calçamento, deixa de patrolar estrada, dinheiro do pessoal é ate 52%, o tribunal de 

contas diz 48.6 sinal de alerta depois da cinquenta e dois, depois se passar de cinquenta e quatro 

estouro a boca do balão, como o Serginho falou, o presidente, eu poderia deixar do jeito que ta e 
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estourar na mão do futuro prefeito eu não sei quem mais ele é atiliênse eu não sei se vocês já leram  a 

responsabilidade quando município o não respeita a lei de (?) fiscal, é só vocês pegar a lei o município 

futuramente vai deixar de receber as parcelas do governo federal e estadual, então lá entrando 

dezembro fechou o balanço estouro a boca do balão, se dane o futuro prefeito que vai entrar aqui, mais 

eu sou atiliênse, eu sou atiliênse de verdade, de coração mesmo que alguém aborreça, eu tenho certeza 

que o pessoal no futuro vai falar assim o Zé Luís meus parabéns, nós precisamos cuidar das coisas 

publicas e é a minha responsabilidade é dessa forma, eu conversando lá no conselho de saúde, 

perguntei lá no conselho, você sabe porque nós estamos tentando terceirizar, o hospital ninguém 

respondeu, ninguém falou que sabia, eu falei não é porque o hospital ta tratando mau as pessoas, 

inclusive doutor Marcos estava presente eu quero ate agradecer ao doutor Marcos que esta aqui e  mais 

alguns funcionários pelo trabalho que tem feito no hospital, só que nós precisamos enxugar a folha, (?) 

não podemos terceirizar o PSF, não podemos terceirizar ação social, não podemos terceirizar a 

educação, a única solução é terceirizar o hospital, ainda brinquei falei o seguinte tem duas soluções, 

primeiro mandar bastante gente embora, acabar com todas as gratificações, e eu não sei se vai fechar, e 

ai entrou a brincadeira a não ser  que a câmara de vereadores nossa tem um poder acima, acima da 

constituição federal, pra dizer assim prefeito José Luís, prefeito de Atílio Vivacqua você esta 

autorizado a gastar sessenta, sessenta e cinco, setenta por cento na folha, se isso puder meu amigo, que 

beleza resolveu o meu problema, mais não pode, então a questão da terceirização do hospital não é 

porque ta tratando mau, não quero fazer julgamento nenhum, nós precisamos enxugar despesa com 

pessoal, graças a Deus nós fechamos o ano, com cinquenta e três, não atingimos cinquenta e quatro 

graças a Deus, foi um pouquinho cinquenta e três fechamos 2015, então essa é a situação o problema 

que a vereadora Léa falou sobre as demissões, naturalmente vai correr sangue no coração da gente, os 

contratados serão encerrados os contratos, e vamos aproveitar os efetivos porque é um direito que a 

gente tem ate o dia que não puder mais, porque essa droga desse pais continuar assim ate os efetivos 

terão que, entendeu, o que, que nós precisamos pegar os efetivos o hospital que ta assumindo esse 

efetivo se quiser trabalhar lá ele pede licença da prefeitura e vai fazer o contrato e mantem o vinculo, o 

vinculo nosso é INSS, não temos, não temos a previdência própria ninguém perde com isso as pessoas 

iram por exemplo nós temos contratados, da secretaria da saúde, das unidades de saúde, nós temos 

contratados na ação social, essas pessoas de acordo com a função, serão remanejadas pra outras 
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secretarias, é claro que um enfermeiro não vai lá pra ação social, mais ela pode a enfermeira se caso 

tiver o técnico de enfermagem ir pra uma, uma unidade de saúde do município, porque se não tiver 

economia não vale a pena esse projeto, nós temos que economizar  na folha ta agora os investimentos 

vou falar,  nós vamos repassar um valor, e a instituição vai fazer o pagamento dos funcionários que ali 

trabalham, a nossa despesa não vai entrar na folha só vai outras despesas, como outras despesas, quem 

vai pagar o pessoal é a empresa a instituição que ganhar a licitação, nós vamos passar o valor pro 

exemplo trezentos mil reais, se caso tudo correr bem, se a câmara concorda se ela gastar duzentos, cem 

vai pra uma conta em Atílio Vivacqua no CNPJ daquele hospital não pode ser transmitido um real pra 

Cachoeiro pra qualquer lugar, todo o saldo positivo será investido dentro do hospital e com esse 

dinheiro se comprar um aparelho esse aparelho passa a ser nosso do nosso hospital, mais se não tiver 

dinheiro isso é bem combinado, ta no papel, vamos discutir, se trouxer um aparelho com o dinheiro do 

hospital (?) aonde tiver esse aparelho é daquele hospital se encerrar o contrato esse aparelho 

naturalmente vai ser devolvido não em dinheiro a peça, isso foi tudo combinado, se tiver, se não tiver 

escrito secretario põe  no papel foi tudo combinado assim, ta certo e o conselho da saúde naturalmente 

vai fiscalizar os vereadores também vão fiscalizar, se a coisa não for boa pro povo vamos encerrar, 

mais eu acredito que não vai piorar a tendência é melhorar porque eu não sei se vocês prestaram 

atenção, a terceirização tem dado certo no pais, se você for lá numa estrada da Br 101 como melhorou, 

se você ver a limpeza do nosso município depois que tem uma empresa fazendo como que melhorou, a 

gente cobra de uma pessoa, se aquela pessoa não tiver produzindo, o dono da empresa substitui é tem 

que ser dessa forma se o medico que tiver ali vir pra cá tratar mau as pessoas pelo amor de Deus nós 

vamos gritar, se chegar alguém lá o medico tiver dormindo e não quiser acorda pra atender as pessoas 

nós temos que gritar mais eu não vou lá falar com o medico, eu vou falar com o presidente da 

instituição, então esse é o caminho, o projeto é interessante, que já aconteceu em Vargem Alta ta num 

predizinho acanhado, acanhando significa acanhado uma palavra assim muito antiga, muito tristinho o 

predizinho, já em Guarapari  é um prédio moderno, o nosso espaço é maravilhoso, o nosso espaço aqui 

em Atílio Vivacqua, então gente a minha intenção é continuar fazendo o melhor pro município, esse 

projeto é uma solução pro futuro, é uma solução é uma semente plantada com muita atenção, se não 

fizer agora futuramente vai ter que fazer, não tem outro caminho, se não fizer agora escreve no papel 

um ano, daqui três vai ter que ser feito, não tem outro caminho, espero que vocês debruça estuda, faz 
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pergunta, se tiver a palavra fora do lugar vamos colocar, pra gente poder marca esse gol, em favor de 

Atílio Vivacqua, ah mais a minha comadre trabalha ela vai ser mandada embora, oh ai já não tem jeito, 

se for pensar que alguém vai ficar aborrecido com a gente pra resolver o problema do município, ai 

não liga a mim, vamos arrumar outra coisa melhor pra ela mais nós precisamos mudar, tem muito 

tempo, eu me lembro quando a gente atendia as pessoas numa, numa residência na Ilha, (?)(?)(?) 

Moises Rodrigues, tinha dois médicos, e atendia esse povo todinho ali, nós e ai existia uma associação, 

qual o nome da associação quem é mais velho do que eu aqui, criaram uma fundação com recursos do 

banco do Brasil, FUNDEQ, vão colocar esse nome, né FUNDEQ não né, e  ai começou aquele 

hospital, eu fiz uma pergunta a você, FUNDEQ não sabe, ela é de ontem, ai o hospital fechou não pode 

fechar pessoal, quem lembra disso, nós entramos desapropriando aquele prédio e ai a justiça mandou 

nós pagar todo, todo aquele pessoal, não sei quanto tempo não sei se era seis, se é dez, se era um ano, 

de atraso de pagamento, foi pesado, o município assumiu aquele predizinho na frente, depois construiu 

aquele outro, já bem moderno, estamos ali ate hoje, e precisamos dar outro passo, a gente pensa no 

segundo andar futuramente, aquele hospital tem estrutura pra isso, aquilo nós precisamos crescer, 

precisamos melhorar, precisamos de uma visão lá atrás, lá na frente, pra gente poder crescer o 

município, se alguém quiser fazer alguma pergunta pode aproveitar, se alguém entendeu, só quero 

dizer pra vocês o seguinte se tiver alguma coisa errada no papel na hora de escrever, nós vamos acertar 

agora a intenção, agora a intenção vocês entenderam é tirar o município do crime de lei de 

irresponsabilidade fiscal. /José da Costa Neto (Vereador):- Presidente me permite. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vereador José da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- É a 

forma que o prefeito colocou parece que eu entendi, quando eu falei desoneração de folha nada mais é 

do que enxugar a folha, então os trezentos mil eu não sei qual o valor o secretario, mais é duzentos e 

sessenta que gasta-se com a folha de pagamento do hospital. /Thiago Gava (Secretario Municipal de 

Saúde):- São duzentos e sessenta e um com folha e todas as despesas. /José da Costa Neto 

(Vereador):- Então digamos cento e setenta, cento e oitenta mil, que gasta com folha de pagamento, 

sairia da folha, então o que representou 2015, cinquenta e três por cento né ia no limite. /José Luís 

Torres Lopes (Prefeito Municipal):- Ai vai cair pra quarenta e oito, quarenta e nove. /José da Costa 

Neto (Vereador):- Exatamente. Ai a gente pode dar o reajuste aos funcionários que ainda não tiveram 

reajuste. /José da Costa Neto (Vereador):- Exatamente. /José Luís Torres Lopes (Prefeito 
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Municipal):- Nos anos anterior. /José da Costa Neto (Vereador):- Vai ter um funcionalismo como 

um todo nas suas correções salariais. /José Luís Torres Lopes (Prefeito Municipal):- A secretaria ta 

defendendo o piso. /José da Costa Neto (Vereador):- O magistério inclusive. /José Luís Torres 

Lopes (Prefeito Municipal):- Eu falei com ela, eu falei com ela mais como que a gente vai cuidar do 

piso do magistério e os demais, e os demais, ah mais é uma obrigação, é manda, o que, que eu vou 

fazer, vamos ver ai se isso acontecer pra gente resolver, mais do jeito que esta não tem jeito, agora com 

essa situação que nós estamos colocando, poderá se resolver né, essa situação e vai ser um prazer 

muito grande né, pra gente se conseguir acertar as situações dos salários, certo. /José da Costa Neto 

(Vereador):- Então prefeito, colegas vereadores, nosso secretario né, e todos que estão aqui presentes, 

eu vejo muitas vantagens nesse projeto e vale a pena tentar né, né isso, então a gente tem consciência, 

consciência da, da amplitude desse projeto, isso vai realmente mexer com muitas pessoas, mais eu 

acredito que tem muitas mais vantagens que desvantagens, então vale a pena o município tentar e só 

lembrando que vossa excelência já vem já a alguns anos falando da necessidade da terceirização, né 

principalmente quando se trata do município do nosso porte que não tem aquela receita própria né pra 

sustentar todas as suas despesas, e estamos ai diante dessa situação é igual vossa excelência disse se 

não fizer agora vai ter que fazer mais a frente então, melhor que faça agora e eu torço pra que certo, né 

e eu tenho certeza né do que eu vi lá é de melhoria do hospital infantil a vereadora Gessiléa juntamente 

com a comitiva visitou o hospital de Guarapari com certeza viram coisas boas lá, também em Vargem 

Alta, então com certeza que aqui vai funcionar vai dar certo, obrigado. /José Luís Torres Lopes 

(Prefeito Municipal):- É só da entrada desse projeto aqui nesta casa de leis, e vocês discutirem isso 

pra mim já ta salvando, porque se caso nada da certo, se nada der certo, mais eu tentei, eu trouxe pra 

vocês pra vocês analisarem, eu não fui omisso, me entenderam, a minha preocupação é com o 

município, não é quantas pessoas vão sai e vão deixar de ser funcionário e vão passar perto de mim e 

não vão me cumprimentar, o que, que eu vou fazer meu irmão, eu to aqui pra defender o município pra 

ele poder desenvolver, essa é a minha regra o que eu acredito que Deus tem feito maravilhas na nossa 

vida, não tenha duvidas disso, né quando eu cheguei aqui vocês estavam lendo o salmo, não sei se 

vocês prestam atenção, as vezes ler mais a pessoa ta atendendo o telefone, ou pensando em outra coisa, 

e nós a tantos tempo que ouvimos que passamos achar normal, as vezes as pessoas vão todo dia na 

igreja, mais só vai na igreja pras pessoas ver e sentir ela ali na igreja, não é porque realmente é devoto, 
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ao nosso Deus, mais na hora que eu entrei estava se falando o salmo, estava ate falando, conversando 

com as meninas lá no balcão, as funcionarias daqui, e prestando atenção, as maiorias dos salmos foram 

escritos por Salomão, Davi, né ai eu perguntei pra elas assim vocês já escreveram os salmos de vocês, 

você já escreveu seu salmo, você já Léa escreveu seu salmo, quando você medita de fato, se você 

passar aquilo pro papel você ta escrevendo um salmo, e pode dizer aqui Zé Luís o meu salmo que eu 

escrevi, mais com muita fé, nós precisamos fazer isso todos os dias o que que é bom realmente pra 

todos não é pra mim, não é pra mim, nós temos que pensar no geral, é isso que eu sempre lutei é isso 

que eu sempre pensei, e eu acho que é por isso que eu estou aqui, e não vou fugir dessa caminhada, 

espero terminar o mandato, e pra casa e sabe ficar tranquilo e dizer graças a Deus, eu consegui fazer 

um pouquinho por nosso município, não é vaidade, não é orgulho porque eu faço alguma coisinha, eu 

ate fiquei triste aqui com um dos vereadores aqui foi me agradecer eu nem sei quem eu não quis 

prestar atenção, sobre alguma coisa na área da saúde, eu nem quero saber, o dinheiro não é meu, o 

dinheiro é do município, dos impostos que as pessoas pagam, não é uma coisa minha que eu dei, eu 

tenho que dar aquilo que é meu mais o dever nosso é fazer essa divisões corretas e com justiça, posso 

encerrar, posso, né Zé, posso, quero agradecer a todos. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Eu queria saber do 

senhor prefeito, se esses contratados se eles tem chance depois de retorna ao hospital. /José Luís 

Torres Lopes (Prefeito Municipal):- Naturalmente, naturalmente a empresa que ganhar a licitação, 

vai ser se aqui passar e autorizar nós vamos fazer um edital, colocando esses serviços pras pessoas 

interessadas pra gente poder coletar a melhor proposta e naturalmente nós vamos pedir é uma coisa 

que eu quero fazer, é que essa empresa, essa instituição que vai se caso der certo, encaminhar um 

contrato de prestar serviço, pedir para dar preferencia as pessoas de Atílio Vivacqua, agora se não for 

profissional que atenda os requisitos da empresa naturalmente vai entrar e não fica, eu sempre digo pro 

meus companheiros, Zé Luís arranja um serviço pra mim na cofril, eu digo eu levo você ate no portão 

agora depois é com você, cada um de nós precisamos dar lucro prestar um bom prestar um bom 

serviço a empresa pra nos pagar, então funciona dessa forma, entendeu Roberto nós vamos pedir 

preferencia, agora se não encontra. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Zé Luís só pra poder 

eu sei que você já falou um monte de coisas mais, mais infelizmente eu não vou deixar de falar em 

relação a isso, eu não entendi são cinquenta e três funcionários do hospital, são trinta e quatro 
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funcionários efetivos, pelo que eu entendi esses contratados se, se realizar essa licitação né esses 

dezenove vão estar fora, bom, né esses trinta e quatro vão ser reaproveitados e se eles não se 

adequarem ou não se adaptarem ao ritmo de serviço deles, esses trinta e quatro, talvez dez, quinze, 

vinte vão voltar, vinte cinco, dois um, vai voltar pro executivo ta vão voltar pra prefeitura, e vão ser 

talvez realocado pra alguma área, se todos os trinta e quatro voltarem, (?)(?)(?) se todos os trinta e 

quatro voltarem, né pra, pra o executivo, não se adaptarem ao, ao ritmo ali, teria setor pra adequa todos 

esses trinta e quatro, a minha preocupação também em relação a esse artigo seria essa. /José Luís 

Torres Lopes (Prefeito Municipal):- Já esta tudo anotado se caso passar fulano vai pra tal lugar, 

fulano vai pra tal lugar, eu e Thiago já conversamos isso, um rascunho, se caso, entendeu. /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- Se caso for aprovado aqui. /José Luís Torres Lopes (Prefeito 

Municipal):- Se caso chegar a esse ponto, eu encaminhei pra vocês uma correspondência dizendo que 

a gente ia cuidar disso não tem, ou não tem, vocês lerão ai tem mais de trinta dias, e ai pra vocês 

ficarem cientes que a gente ia cuidar disso, agora o conselho aprovou por nove votos, esta ai pra vocês 

analisarem, agora os contratados por exemplo, os contratados foi feito seletivo tem pouco tempo, a 

gente vai pegar essa seleção que foi feita e passar  pra empresa aqui, valoriza esse pessoal nosso, e ai 

vai depender de cada funcionário, contratados, não é os efetivos, os efetivos nós temos um 

compromisso com eles se caso o enfermeiro quiser trabalhar lá e se a empresa quiser, pra gente 

conseguir é importante que essa pessoa peça licença da prefeitura e faça um contrato com essa 

empresa, ela, ele não perde o direito da prefeitura no, no, no processo que ele fez né que o estatutário. 

/Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- É porque a (?)(?)(?)(?)(?) quanto a atendimento, quanto a 

prestação de serviço, mais também enxugar a folha, é (?)(?)(?) na saúde tem dezenove contratados 

então quer dizer nos outros setores e nas outras secretarias, nós não podemos fazer a penalização, mais 

podemos enxugar de outra maneira. /José Luís Torres Lopes (Prefeito Municipal):- Vamos primeiro 

pegar os efetivos por exemplo auxiliar administrativo, vai lá no hospital é serviços gerais. /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- Mais eu to falando prefeito de todas secretarias. /José Luís Torres 

Lopes (Prefeito Municipal):- Sim nós estamos fazendo isso. /Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- Enxugar a folha de todos as secretarias, não só a saúde, porque, já vinha da saúde desde 

do ano passado, foram quarenta e quatro pessoas mandadas embora da saúde, tinha ate uma 

reportagem disso. /Thiago Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Quarenta e quatro não, isso foi 
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todo mundo da saúde foram dez. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- então enfim só 

especialistas perdemos acho que seis se eu não me engano, não foi. /José Luís Torres Lopes (Prefeito 

Municipal):- E aquilo ali foi ótimo pra nós. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Pra nós 

quanto administração, quanto a atendimento não, perdemos pediatra e ginecologista. /José Luís 

Torres Lopes (Prefeito Municipal):- O problema todo é o seguinte, o problema todo é o seguinte, 

quando o medico desistiu de bater o ponto com exigência do ministério publico, porque o medico ele 

queria trabalhar em quatro cinco lugares, pra ter faturamento enorme. /Thiago Gava (Secretario 

Municipal de Saúde):- Prefeito só cortando o senhor, tinha medico que nem se ele trabalhasse vinte e 

quatro horas, todos os dias da semana ele não, não completava a Quineis dele. /José Luís Torres 

Lopes (Prefeito Municipal):- Ai o ministério publico exigiu o ponto eletrônico, já ta acontecendo nós 

somos obedientes fizemos logo, e ai aquele pessoal da folha que era medico saiu, pediu demissão e nós 

credenciamos os médicos e estamos credenciando mais, por consulta então nós estamos pagando 

quarenta reais por consulta lá na AMA, e se Deus quiser nós vamos contratar mais uma moça não 

vamos. /Thiago Gava (Secretario Municipal de Saúde):-  É abrimos o edital hoje, perdão ontem, foi 

publicado, e o chamamento esta pra dia dezessete, cardiologista, psiquiatra e ginecologista dia 

dezessete nove horas tem esse três profissionais pra comparecer no chamamento, lembrando que nós 

fizemos esse é o quarto chamamento, nós administração ta respaldada e executivo nós fizemos quatro, 

se a partir desse quarto não vir por exemplo o cardiologista, nós vamos contratar emergencial né 

prefeito, nós temos documentos de quatro chamamento mais não conseguimos contratar ninguém com 

quarenta reais a consulta, ai o promotor, o juiz vai ter que engolir esse cardiologista do ponto 

eletrônico, então ele não vai bater o ponto porque nós temos prova de quatro chamamento, entendeu 

vereador, então esse vai ser o nosso método a partir do dia dezessete. /José Luís Torres Lopes 

(Prefeito Municipal):- A tramitação ela, ela as vezes desagrada no inicio, mais a hora que a gente 

organizar vai ser uma beleza se o cara não vem trabalhar não recebe entendeu. /Thiago Gava 

(Secretario Municipal de Saúde):- O prefeito é não cortando o senhor rapidinho eu tenho que falar. 

/José Luís Torres Lopes (Prefeito Municipal):- Você pode usar aqui de novo, pede pra voltar. 

/Thiago Gava (Secretario Municipal de Saúde):- Ta é só contribuir, nós tínhamos um 

dermatologista que atendia vinte pacientes por mês que é a nossa demanda, nós gastávamos quase 

quatro mil reais e pouco com todos os encargos por mês, hoje nós gastamos pra atender as vinte 
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demandas a quarenta reais oitocentos reais, nós gastávamos, vinhamos gastando ai  quase quatro mil, 

hoje nós gastamos oitocentos então a terceirização foi um ponto positivo, em uma especialidade. /José 

Luís Torres Lopes (Prefeito Municipal):- É polemico o problema mais é um caminho pra gente 

discutir, a economia tem que ser feita sem prejudicar as pessoas, o que ele falou ali é o seguinte 

gastávamos quatro mil pra atender tantas pessoas, hoje nós gastamos oitocentos pra atender as mesmas 

quantidades de pessoas, um medico lá na AMA, ela vinha com encargos, direitos entendeu, quatro mil 

o que que nós fazemos pagamos quarenta reais de acordo com o INSS, ele atende a mesma quantidade 

de pessoas nós gastamos oitocentos reais quer dizer é por ai que nós temos que fazer, gente levar nosso 

dinheiro e a gente deixar e ficar rindo com a cara de bobo, não né, ai não né vocês precisam fiscalizar, 

né ajudar a fiscalizar, pra gente consertar vamos ser um município diferente como eu acho que nós 

sempre fomos, isso dai vai enxugar em todas as secretarias, a hora que der a, a receita começar a cair 

vai acontecer alguma coisa, a minha preocupação é as crianças precisando de estudar, espero que isso 

não chegue lá, faltar, faltar vaga na escola, faltar não ter professor pra lecionar, vai ter que criar 

alguma coisa de cima pra baixo, eu acho que o senado, o, a câmara dos deputados, mudando as regras, 

porque a educação é muito importante, a saúde também, mais a educação faz com que a gente estude, 

faça curso, arranja futuramente um emprego bom, paga plano de saúde tendo dinheiro, e não depende 

da fila, enquanto tiver esse povo precisando de bolsa família, não tendo capacidade de enfrentar um, 

um emprego que ganha ai pelo menos dois salários mínimos, ou três, nós vamos ter esse grande 

problema, a educação é prioridade, só que a gente fala e muitas jovens não escutam, tem tudo na mão, 

transporte, merenda, um escola limpa, e não querem estudar, precisamos pelo menos no tempo que a 

gente tem força ai as crianças a estudar, eu espero que vocês tenham um ano letivo maravilhoso, cheio 

de paz, que a coisa mais importante pra gente é paz, em segundo lugar é a saúde, primeiro a paz, eu 

sempre bati nisso a Léa sabe né, a oito anos atrás acabava a nossa, a nossa reunião com o povo nas 

praças, com aquela musica do Rio Negro e Solimões, saúde e paz e eu quero contar pra vocês porque 

que a paz é mais importante que a saúde, eu acho que já ate contei pra vocês não, eu visitei um senhor, 

no final da vida dele com câncer na garganta falando mau tadinho, falando muito mau tadinho 

acamado, e ele cheguei lá ele tava sorrindo, ele me recebeu com um sorriso na cama fraquinho, 

tranquilo, conversou comigo bastante tempo sabia que ele iria falecer tava muito fraco, mais com 

aquela tranquilidade, com aquela paz, eu sai de lá muito feliz com ele porque estava indo mais dentro 
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de uma paz maravilhosa, guardei comigo fui embora, mais um belo dia, não sei se passou quinze dias 

ou mais eu encontrei um senhor, na casa dele assim num terreno perto de um curral, muito forte, 

vermelho com um bigodão xingando a mulher, xingando o filho, xingando os animais que estavam ali 

movimentando o curral, mais uma coisa horrível, com muita saúde e eu achei tirei a conclusão seguinte 

a paz é maravilhosa, quem tem paz tem tudo, dorme bem, vive bem com sua família e na sua 

comunidade, então muita paz e muita saúde. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Acho 

que aproveitamos bem uma sessão que era apenas de retorno aos trabalhos desse legislativo, 

aproveitamos pra falar de serviço, demos um ponta pé na discursão de um projeto importante, já nos da 

alguns parâmetros para discursão, eu espero que os colegas vereadores, todos tenha a copia do projeto, 

e nós temos que desvincular esse projeto do executivo, esse projeto tem que ser do município se bom, 

ou ruim ele tem que ser um projeto do município, se o Zé neto puder contribuir, contribua pra 

melhorar, se o Roberto, se a Léa, se o Sandro, esse projeto nós precisamos pensar nele como povo de 

Atílio Vivacqua e ai tomarmos a, a nossa decisão cabível no dia da votação da matéria, eu espero que 

os colegas, eu espero que os colegas possam estar ai hábitos no dia da votação, e por favor estudem, 

melhorem e contribuam para que esse projeto possa vir a atender a nossa população, a secretaria quer 

dar mais um recado, eu acho que ela quer convidar a gente pra um churrasco é isso, pode falar dai 

mesmo secretaria. /Rita Costa (Secretaria Municipal de Educação):- Desculpe gente eu quero fazer 

uma correção que eu falei, que eu falei a pouco sobre a inauguração da escola mais na verdade a escola 

não esta inaugurada agora dia quinze, nós vamos iniciar o ano letivo na escola porque nós precisamos 

fazer ainda o em torno da escola,  toda parte né Zé Luís, que já foi licitado, alias ta em licitação então 

todo contorno da escola, e a parte de muro, então nós estamos encerrando essa parte, então a 

inauguração vai ficar já para o dia dez de abril, ta já vamos ter as nossas atividades pro dia dez de 

abril, pra inaugurarmos a escola, ta certo gente, mais a escola ta lá aberta a diretora é a professora 

Helena Iam Macedo, e vocês façam uma visita pra conhecer a escola ta, a escola ta muito bonita, ta 

sendo muito bem elogiada certo, obrigado. /José Luís Torres Lopes (Prefeito Municipal):- Seguinte 

esqueci de agradecer a vocês, pelo voto de confiança, acho que foi de todos os oito ou nove, conta 

todos da oito votos, você não vota. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Voto se for 

matéria que envolve dinheiro sim. /José Luís Torres Lopes (Prefeito Municipal):- Eu pedi 

autorização a vocês pra pegar dois milhões e meio em algum banco, vocês autorizaram mais eu não 
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consegui o dinheiro, certo, fui no banes não consegui, fui no banco do brasil não consegui, fui na caixa 

não consegui, e fui no banestes fiz uma proposta maravilhosa pro banestes sendo que eu tinha uma 

reserva, nós tínhamos uma reserva no banco do brasil, que eu transferiria, nós iriamos transferir pro 

banestes, mais do que aquilo que a gente precisava, esse valor é para o orçamento que foi fechando, eu 

(?)(?)(?)  podia ter aquela reserva e eles iam arrumar o valor que a gente tava pedindo, e a gente ia usar 

esse dinheiro vagorosamente de acordo com as medições, talvez a gente ia gastar nem cinquenta por 

cento mais esse ano né, deixar algum saldo por próximo prefeito trabalhar ir pagando de vagarinho, 

vocês entenderam o projeto, se a gente for juntar de cem a cem a gente faz mais, se a gente consegui 

nós conseguimos licitar porque nós temos que ter reserva, um orçamento pra conseguir licitar mais 

muito bem e eu não mandei pra cá uma carta agradecendo a confiança de vocês né, muito obrigado, 

não usamos o credito, mais valeu, eu fiz uma carta ao governador  que é o representante, mais ele não 

me chamou pra conversa ainda, dizendo como quem sai do buraco de braços encruzados, eu queria 

apenas dando o (?) como garantia eu queria usar o dinheiro pra comprar areia, pra comprar pedra, pra 

dar a mão de obra, ainda ia salvar uma comunidade que quando chove tinha problema, fiz uma carta 

pra ele não consegui resposta, mais espero me encontrar com ele pra falar pessoalmente, eu nunca vi a 

gente sai de uma crise assim triste nós temos que lutar não é isso com todos os setores, então gente 

obrigado pelo credito, certo fico devendo a vocês. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Antes de, de encerrar queria justificar o vereador Pedro Sampaio pediu desculpas a vossa excelência 

ele tinha um compromisso, as dezenove horas ele teve que se ausentar, não tendo mais nada a deliberar 

agradeço a presença de todos esta encerrada a sessão. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a 

presente sessão, da qual eu, Aline Cardoso dos Santos, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 02 de Fevereiro de 2016. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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