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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas, reuniu-se 

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

Atílio Vivácqua, situada na Praça José Valentim Lopes nº. 06- 2º Andar, Centro - Atílio Vivácqua - 

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

Machado (Presidente):- Convidamos os colegas vereadores pra se fazer presente ai na sessão, boa 

tarde, com a graça de Deus declaro aberta mais uma sessão ordinária desta câmara municipal, gostaria 

de estar convidando o vice-presidente vereador Jovaci, pra se fazer presente aqui na Mesa, vereador e 

secretario Itamar, e também o nosso assessor jurídico doutor Moacyr Travaglia, gostaria de estar 

pedindo a vereadora Gessiléa para que possa fazer a leitura do texto bíblico, que se encontra no salmo 

103, versículo de 2 a 9. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Bendiga a Javé, o minha alma, 

não se esqueça nenhum dos os seus benefícios, ele perdoa as suas culpas todas e cura todas as seus 

males, Ele redime da cova todas as sua vida e a coroa de amor e compaixão, Ele sacia seus anos de 

bens, e a sua juventude se renova da, como a águia, oh Javé faz justiça e defende todas seus povos 

oprimidos, revelou seus caminhos a Moisés, e suas façanhas aos filhos de Israel, Javé é compaixão e 

piedade, lento para a cólera e cheio de amor, Ele não vai desfrutar perpetuamente, e seu não amor dura 

para sempre, palavra do Senhor. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Passo a palavra ao 

vereador secretario Itamar para faça leitura do expediente de hoje, e também a ordem do dia. / Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- Vereador José da Costa Neto. / Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador):- Chegou ainda não. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Jovaci Duarte Lopes. / 

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

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

(Secretario):- Itamar Moreira dos Santos – Presente, Pedro de Oliveira Sampaio. / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Presente. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Roberto Alemonge de 

Souza. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Chegou ainda não. / 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 
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(Vereador): Presente. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Romildo Sérgio Abreu Machado. 

/ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Presente. / Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Projeto de lei 059/2015, 2014 poder executivo autoriza o poder executivo municipal 

doar bem publico por licitação e mediantes condições permanentes estabelecidas, projeto de lei 

cumprimentar numero 001/2015, poder executivo cria carreira pro cargo de provimento efetivo no 

âmbito da administração publica municipal e de outras providencias, projeto de lei numero 058/2014, 

poder executivo define o imóvel pertencente  a municipalidade, como bem dominical, autoriza o poder 

executivo aliena-lo e dar outras providencias, Ata de 2ª sessão ordinária do poder legislativo, ata da 2ª 

sessão ordinária da câmara municipal de Atílio Vivacqua, realizado no dia 10 de fevereiro de 2015, 

Ata de 1ª sessão ordinária do poder legislativo,  ata da 1ª sessão ordinária da câmara municipal de 

Atílio Vivacqua, realizado no dia 03 de fevereiro de 2015, ao Sr. excelentíssimo presidente da Mesa 

diretora da câmara municipal de Atílio Vivacqua do Espírito Santo, do estado do Espirito Santo, ao 

vereador José Geraldo, ao vereador José Geraldo Papaceni, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, vem na presença de vossa excelência apresentar, a presente indicação ao chefe do poder 

executivo municipal na oportunidade, requer, requer atuação e recebimento a leitura da presente pela 

Mesa desta Casa, e o acompanhamento ao chefe, encaminhamento ao chefe do poder executivo 

municipal com as devidas homenagens, 24 de fevereiro de 2015Atílio Vivacqua, Espirito Santo, José 

Geraldo Papaceni, indico orçamento em Vila Nova, neste município de Atílio Vivacqua, José Geraldo 

Papaceni, vereador da, da câmara municipal de Atílio Vivacqua no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, vem nos termos seguintes diserta abaixo apresentar, a presente indicação pra vossa 

senhora, excelência, considerando que a estrada de Vila Nova, em Vila Nova neste município de Atílio 

Vivacqua, encontra-se sem calçamento,  e que dificulta muito o trafico de veículos e de pessoas neste 

local, considerando que a falta de calçamento na estrada a acima citada, se tem produzida muita poeira 

com a passagem de veículos no local, prejudicando os moradores, em torno da estrada, agora 

mencionada, indico ao chefe do poder executivo municipal a seguinte medida, que seja passada a 

estrada, que seja calçada a estrada Vila Nova, em Vila Nova neste município de Atílio Vivacqua, 24 de 

fevereiro de 2015, Atílio Vivacqua estado do Espírito Santo, vereador José Geraldo Papaceni, vereador 

da câmara municipal de Atílio Vivacqua, ao presidente da câmara municipal de Atílio Vivacqua, ao 

presidente da câmara de vereadores municipal de Atílio Vivacqua, Sr. Romildo Sergio Abreu 
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Machado, prefeito municipal de Atílio Vivacqua Senhor José Luís Torres Lopes, e a secretaria 

municipal de saúde,  Senhora Adriana  Faveiro Jorge, tem a honra de convidar vossa secretaria, demais 

vereadores dessa Casa de Leis  pra as solenidades de inauguração conforme segue a abaixo, dia 25 de 

fevereiro de 2015, ás dezenove horas, inauguração da unidade básica na comunidade de Córrego Da 

Fama que recebera o nome em homenagem, ao senhor Antônio Orlando Gava, 27 do 2 de 2015, ás 

dezoito e trinta, inauguração da unidade básica de saúde localizada na comunidade Nossa Senhora 

Aparecida,  que recebera o nome de em homenagem ao senhor Pedro Duarte, 27 do 2 de 2015, ás 

dezenove horas inauguração, grupo de remédio que será a nova sede do ambulatório municipal de 

especialidades no bairro Vila Reis, que recebera o nome de em homenagem ao Sr. Walter Machado, o 

prefeito municipal José Luís, Adriana Faveiro Jorge, secretario municipal de saúde, comunico a 

presença do vereador José da Costa Neto, passo a palavra para o presidente. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Dando, nós temos alguns projetos aqui na Casa, e temos um projeto que 

chegou, aqui a Casa não to com a data, o doutor Moacyr foi fazer o parecer, que nós precisamos que as 

comissões analisem, por causa da necessidade de votar ou não, nós gostaríamos que os colegas 

analisassem, e nós vamos suspender a sessão por cinco minutos, pras comissões se acharem melhor, 

possa estar dando o parecer e na sequencia a gente volta, pra dar prosseguimento as nossos trabalhos, 

gostaríamos de dizer pras comissões, que dessem o parecer nos projetos, que estão com o  Moacyr, 

com o doutor Moacyr pra fazer, e também aguardando o parecer dos colegas vereadores... José da 

Costa Neto (Vereador):- Cumprimento também o nosso amigo Batista, que tá tendo mais uma vez 

sua presença nos trabalhos dessa Casa, em relação ao projeto de lei complementar 001/2015, que lavra 

o executivo municipal, este projeto que chega a esta nobre Casa solicitando, a criação de carreira no 

cargo de provimento efetivo no âmbito da administração publica municipal, que da outras 

providencias, conforme é conversei com vários vereadores, conversei também com a, a vereadora 

Gessiléa, é trata-se de um projeto que cria realmente uma carreira pelo fato da mesma não existir na 

estrutura administrativa do nosso município, e tá bem claro a criação desse cargo, esta bem clara, esta 

bem posta a questão da remuneração desse cargo, e nós queremos, portanto falar, da importância 

desse, da criação dessa carreira, para que nós possamos então, é melhorar a estrutura da secretaria é de 

administração da nossa prefeitura na verdade, eu vejo da seguinte forma tenho certeza que os 

vereadores também tem acompanhado, é este setor da prefeitura então na verdade, a anos e talvez 
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varias administrações, o mesmo, a mesma pessoa, que desempenhava o papel de secretario municipal 

de administração era a mesma pessoa que cuidava do RH da prefeitura, que cuidava da folha de 

pagamento, e muitas das vezes era secretaria de administração mais cuidava também da tesouraria, 

enfim, a gente ver e via uma sobre carga de serviços, porque na verdade eu no meu entendimento, não 

tem como vereador Itamar Cristo a pessoa, você tem um funcionário, né pra ser nomeado secretario de 

administração e esses secretario ou secretaria, cuidar da folha de pagamento, cuidar do RH da 

prefeitura tem que a questão dos consignados, vários é professores, vários é funcionários públicos tem 

é ate as consignações juntos as instituição a conta bancaria, então é uma questão bastante complexas e 

nós precisamos é esse é um entendimento, eu vejo que é um entendimento maior talvez pro executivo, 

e poder dar uma estrutura melhor  para este setor, ou seja ter uma pessoa, para cuidar apenas da folha 

de pagamento, e uma pessoa para cuidar da secretaria de administração, eu dei alguns exemplos, é já vi 

isso acontecer na pratica, o prefeito sair do seu gabinete pra poder corrigir alguma falha, dar alguma 

sugestão, lá em algum setor da prefeitura, então a gente vê que isso não é o papel principal do prefeito, 

é preciso que tenha um secretário de administração ou uma secretária de administração que vai fazer 

essa interlocução ai entre as secretarias, enfim, poder ai fazer um calendário, um programa de 

capacitação, de treinamento permanente ai dos nossos funcionários, para melhorar a qualidade do 

serviços prestado, é ter um tempo maior para tá, estar reunindo com cada secretario, cada , cada chefia 

de setor, cada encarregado e assim propor as melhorias para a administração, para fazer com que a 

maquina, é possa trabalhar com maior rapidez, com maior eficiência, então eu vejo que não tem como 

hoje em função talvez no passado ate poderia se conciliar, essa, esse trabalho, esses trabalhos, mais 

hoje eu vejo que a demanda do nosso município, a demanda é da própria administração ela aumenta a 

cada dia, por isso é preciso, eu vejo dessa forma é preciso que tenhamos a secretaria de administração 

e que tenhamos também uma pessoa pra cuidar especifica, que seja especifica né pra cuidar da folha de 

pagamento, e nós temos um funcionário hoje que já esta alguns dias prestando esse serviço na 

prefeitura, e vocês podem ver que inclusive esse projeto ele é retroativo a 1º de fevereiro, então é, é 

importante também, que nós olhemos da seguinte forma, que eu me coloquei ate como exemplo, se me 

chamar, pra cuidar da área da folha de pagamento da prefeitura eu, dependendo salario eu não aceito 

porque o grau de dificuldade, o grau de complexidade, nesse trabalho é muito grande, então é preciso 

ate para que você tenha um profissional que fique mais tempo, nesse cargo que se, se, se, se sinta  
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melhor preparado pra desempenhar essa função é preciso que você também possa remunerar este 

funcionário melhor, senão, o que que vai acontecer é se você pagar um salario muito baixo, a iniciativa 

privada vai oferecer algo mais, e ele vai deixar o função dele na prefeitura e vai pra iniciativa privada, 

e assim aconteceu com uma funcionaria que trabalhou ali por alguns, por um período de alguns meses, 

na primeira oportunidade, no primeiro convite que ela teve da, da iniciativa privada e o salario era 

praticamente o dobro, talvez mais que o dobro ela simplesmente não pensou duas vezes, né então ela 

deixou o cargo dela na prefeitura, e foi trabalhar na iniciativa privada, então nós queremos fazer a 

defesa desse projeto, fazemos a defesa desse projeto no entendimento de que é realmente necessário, 

projeto bem claro transparente, o presidente tá chamando a atenção que tem apenas esse projeto para 

que a gente possa tá defendendo e discutindo, então eu vejo que é extremamente necessário, que nós 

criamos, aprovemos esse projeto, projeto bastante transparente, não tem nada aqui, nenhum 

impedimento legal, os pareceres que a gente acompanhou a legalidade desse projeto, a parte técnica do 

projeto não tem nenhum impedimento, com relação a questão orçamentaria, é a gente fez, conversando 

com o vereador Sandro, ele é sugeriu uma matemática né, nós somos bastante inteligente, a gente sabe 

que tem muitas cobranças, outras frentes de trabalhos, que nós vereadores temos realmente que 

discutir,  debater com o prefeito, buscar ai, é tentar resolver da melhor forma, como por exemplo ai a 

questão salarial dos funcionários, questão da melhoria do vale alimentação, do ticket feira que foi 

muito debatida aqui, mais essa, essa situação com relação a este caso, se nós pegamos o valor, se nós 

pegarmos o valor de R$ 2.875,30 centavos e dividirmos por este valor pelo montante da folha nós 

vamos ver que esse valor vai ficar bastante divisório, mais analisando o impacto dele quando... / 

Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- 6 reais se for isso , dividido por cada funcionário... /José da 

Costa Neto (Vereador):- Se dividisse por todos os funcionários, seria em torno disso, né 6 reais por 

cada funcionário, mais se nós dividirmos esse valor por pelo montante da folha, o valor financeiro da 

folha, vamos ver que esse valor vai dar 0, 0000 então quer dizer se torna um valor realmente bastante 

divisório diante da importância desse cargo né, e nós lembramos também, que corre-se o risco de se 

esse cargo não for criado, se o funcionário não receber o seu salario pelo serviço prestado, uma vez ele 

deixando de prestar esse serviço, corre o risco ai, de no final do mês, os funcionários da prefeitura 

ficarem sem o devido pagamento do mês, no final do mês, bom to colocando aqui, não é pra colocar 

ninguém na parede, nem pra fazer pressão alguma, mais é um risco que, que, que esta ai pode 
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acontecer né, de simplesmente  não termos uma pessoa nesse setor e os funcionários, ficarem sem o 

seu pagamento devido no final do mês, e nós sabemos que pra trabalhar com folha de pagamento, não 

se aprende da noite pro dia, demanda-se um tempo, eu já disse aqui, tenho certeza que todos os 

vereadores tem consciência disso, é bastante complexo né, e são muitas variáveis, soa muitos valores,  

hoje tem a questões consignação, tem funcionários que estão de licença, licença sem vencimento, 

licença medica, então quer dizer é uma coisa bastante complexa, nós precisamos realmente de um 

funcionário, que esteja apto e capacitado, capacitado pra tocar esse setor da prefeitura, então nós 

pedimos ai a compreensão e o voto favorável de, de todos os, os vereadores, para que nós possamos 

aprovar esta matéria dada a sua grande importância, obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Eu sou contra o, o 

projeto. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não vereador, se você vai fazer uso da 

palavra. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Não. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Cumprimentar a Mesa, 

vereador Romildo Sergio Abreu Machado, vice-presidente Jovaci Duarte, nobres colegas vereadores 

Batista, 100% irmãos da fé, o rapaz que chegou aí agora também satisfação muito grande, funcionários  

dessa Casa, funcionário dessa Casa que chegou, eu estava ai ouvindo atentamente, o vereador José da 

Costa Neto líder do prefeito, é falando esse projeto cada um nobres colegas, cada um tem seu direito e 

com certeza, e tem seu entendimento, seu conhecimento, e a gente ouviu o vereador pedindo pra que 

possa no meu entendimento votado favorável, eu meu parecer, eu faço parte da comissão de finanças e 

dei meu voto, sou favorável ao projeto ate porque, eu vejo uma grande necessidade e isso ai gente 

tinha ate conversado com o vereador José da Costa Neto antes, e vossa excelência vereador José da 

Costa Neto já tinha me falado, e comentado porque isso, os trabalhos vão tumultuando, vão ficando e 

eu acredito que cada secretaria tem que ter pessoa que trabalhar,  e realmente existe o secretario mais 

está impossibilitado, e no momento  a necessidade, e o que eu vejo hoje em outros locais, setor, que 

trabalha que eu acredito que não vai demorar vim pra esta Casa, porque vai precisar de alguma  coisa 

já, já ate porque eu estava falando com o vereador José Geraldo Papaceni, agora pouco de criar alguns 

cargos que falta, pessoas para que possa estar trabalhando e fazendo um trabalho, com certeza de 

qualidade, é o setor de trabalho se o fulano esta na finança, e outro pegar o trabalho que ele esta 

fazendo com certeza não vai dar certo, eu sinceramente o trabalho tem que sair, com honestidade e 
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com capacidade eu por esse motivo, meu voto é favorável mais uma vez e peço ai os nobres colegas 

que estejam assegurados, para que também, eu não estou colocando eu entendo por esse lado, jamais 

pensando em colocar alguém na parede, é que vocês pensem melhor para aqueles funcionários que 

chegam no final do mês, possam também estar recebendo seu ordenado com certeza cada um tem seus 

pagamentos com certeza, e esse o meu pedido e eu agradeço, muito obrigado. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci, vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais essa tarde, com sua permissão estamos aqui 

pra fazer os nossos trabalhos, ou melhor, tentar fazer os nossos trabalhos, o melhor para os nossos 

munícipios, assim eu cumprimento a Mesa diretora na pessoa do presidente vereador Romildo Sergio 

Abreu Machado, cumprimento vice-presidente Jovaci, vereador Jovaci Duarte, vereador secretario 

Itamar, assim cumprimento a todos os nobres colegas vereadores, vereadora Gessiléa, todos os 

servidores dessa Casa, assim peço ate desculpas porque sofrem ate mais tarde, por causa da nossa, às 

vezes ate da nossa imprudência, com todo respeito aos servidores, mais de qualquer forma meu boa 

tarde, boa tarde Batista, boa tarde Dengo, que nos honram muito com a presença de vocês nesta Casa, 

quero falar um pouquinho a respeito do projeto, projeto 001 da lei complementar de 2015, gera uma 

reação de partes, que nós já votamos aqui também nesse ano, o que a gente , o que a gente quer assim 

fazer uma com as nossas palavras, inclusive uma correção mais um questionamentos, todas as nossas 

reinvindicações em relação a melhoria salarial, do servidor, tudo que é em função dos servidores 

públicos gera uma certa dificuldade ou ate certo é descaso em relação aos nossas ofícios, as nossas 

solicitações, as nossas ações, os nossos pedidos, e é algo maior é né do teto salarial, que as vezes pede, 

e tá acima do que é atendido, dentro das necessidades e quero fazer aqui uma pergunta ao vereador 

secretario Itamar, que nas suas falas, na ocasião ele fala, inclusive a Mesa teria que pensar melhor, só 

queria fazer uma perguntar vereador, pensar melhor significa votar favorável é isso que o Sr. queria 

dizer? / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Eu só queria dizer que cada um tem o seu direito... 

/ Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Sim tudo bem, só to fazendo a pergunta se a questão de 

pensar melhor é seria votar favorável, qual a sua questão ai, deixa eu fazer minha pergunta depois o Sr. 

Pode responder, se o Sr. Tiver oportunidade na tribuna pode tá fazendo sua resposta, porque  a questão 

de pensar melhor, num é questão de votar favorável, é questão de votar consciente, ou analisarmos 

aquilo que é melhor para o município não absariamente, então eu quero fazer aqui a minha, as minhas 
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colocações em relação ao projeto, porque, as vezes quando chega aqui um projeto de criação de cargo 

nesta Casa o funcionário já tá empregado, ele já tá empregado ai o cargo, gera uma necessidade para o 

executivo porque se deparou com uma situação que impede, sua administração, então eu digo isso falta 

planejamento, se no mês de janeiro, assim que começamos os nossos trabalhos nós já sabíamos que 

tínhamos essa dificuldade, porque nós sabíamos que o secretario já estaria fora, já estaria fora... / José 

da Costa Neto (Vereador):- Vereador me permite uma parte, me permite uma parte? / Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Pode ficar a vontade vereador. / José da Costa Neto (Vereador):- 

Queria agradecer vossa excelência pela, pelo espaço concedido, é lembrando apenas o seguinte, se nós 

abrirmos o diário oficial da união, o diário oficial do governo do Espirito Santo, e todos os estados da 

federação, e de muitos municípios capixabas e brasileiros nós vamos ver que essa pratica vereador, é 

uma pratica vereador é rotineira da administração publica, e o que nós estamos vendo aqui não é 

nenhum exagero, não é nenhum exagero, ate porque o salario é, é colocado aqui, ele cabe 

perfeitamente dentro do orçamento, então nós não vamos ter problema pra pagar esse salario, o que se 

tá, na verdade o que se pretende é melhorar a estrutura de funcionamento da maquina administrativa, 

então apenas colocando o seguinte, essa pratica é uma pratica rotineira, não é a primeira nem vai ser a 

ultima, já aconteceram varias vezes, tem essa proposta aqui e muitas viram futuramente, nessa 

administração na administração que vai suceder, enfim, eu não tenho preocupação com relação a isso, 

apenas quero reafirma é uma pratica rotineira, e, é, e só se verifica isso no dia a dia mesmo, a partir do 

momento que você vai administrando, vai trabalhando, os dias vão passando a demanda aumenta, você 

precisa forma, claro dentro da legalidade, dentro da questão orçamentaria, não podemos fugir dessas, 

dessas, dessas duas balizas ai não né, mais eu vejo com muita tranquilidade, é uma pratica rotineira, e 

com certeza a intenção do prefeito, do executivo é melhorar o atendimento do funcionário, do servidor 

publico, do nosso município, obrigado vereador. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- 

Obrigado vereador por suas colocações, eu quero só então completar a sua palavra vereador, se é uma 

pratica rotineira, podemos aguardar, nos resguardar mais um pouco, e vamos analisar com o tempo o 

projeto, para que nós votamos se pudemos ouvir nas colocações dos vereadores que corre o risco de o 

servidor ficar sem receber no final do mês, mais se é uma pratica rotineira ela pode se estender ate um 

determinado tempo, então eu vou deixar aqui minhas colocações em relação ao projeto, que eu tenho 

minhas duvidas em relação a votar esse projeto, e quero dizer o seguinte, tenho certeza que o servidor 
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não ficar sem receber o mês de fevereiro, tenho certeza, tenho certeza disso porque se é uma pratica 

rotineira, essa pratica vai se estender ate um determinado prazo, então eu quero...  / José da Costa 

Neto (Vereador):- Vereador, quando eu disse prática rotineira, diante das demandas que surgem no 

município. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu quero só fazer minhas conclusões em 

relação ao projeto, porque eu vou votar contrario o projeto né por essas condições, por essa situação, 

não porque eu sou contra o projeto, critico politico, to votando contra, por essas situações, obrigado. / 

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

(Vereadora):- Excelentíssimo Senhor Presidente Romildo Sergio, vice-presidente Jovaci, nosso 

secretario Itamar, nossos colegas vereadores, funcionários, nosso amigo, companheiro de todo dia 

Batista, Pedro fico feliz em te ver, quero dar a todos uma boa tarde, vamos dar boa noite né, bom em 

relação ao projeto é um projeto que nós precisamos discutir, eu achei a defesa do líder do prefeito 

plausível, entendi, né a preocupação dele, mais o que eu entendo é né, nesse cargo é vamos frisar cargo 

comissionado, esse cargo nunca existiu na prefeitura, não eu estou dizendo o comissionado, o cargo 

dessa função e porque surgir agora e ainda surgir dessa com um cargo comissionado é o que eu não 

consigo entender, e o que mais me preocupa que eu a injustiça que nós tamos vendo por causa dessa 

Casa, como diz o vereador Pedro, contratou e esta sobre a nossa responsabilidade hoje votar esse 

projeto pra ele poder receber, que isso, acho que não pode ser assim como a gente, porque que a gente 

fomos os últimos a saber, porque que não nos procurou então não é verdade, reponsabilidade hoje é 

nossa, se nós não votarmos esse projeto hoje, pelo que eu entendi o rapaz não vai receber, em relação 

do que o vereador Zé Neto falou sobre ser pratica, concordo também com o vereador Pedro pra gente 

compreender essa necessidade, eu só queria saber porque existe essa necessidade, porque ate ontem se 

isso acontecia não foi passado pra nós também,  não foi passado pra nós que tava tendo essa 

necessidade, para se criar esse cargo, então é essa a minha dificuldade de estar votando com firmeza, 

com consciência nesse cargo né, e falando né, como foi dito nessas conversas ai, ela precisa fizemos 

isso como a secretária de agricultura, desmembrou por causa da necessidade, concordo aquilo era 

necessidade, mais se me lembro bem, não me lembro qual  foi o vereador ele disse que tinha o 

interesse de fazer isso, teve que fazer esse desmembramento  porque eles agora vão ter autonomia, ate 

então não tinha autonomia de autorizações, e por isso  que houve esse interesse também agora de fazer 

esse desmembramento, porque senão não teria feito também, então é isso que eu quero entender, e não 
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tem essa segurança pra estar votando, e outra coisa também, que me preocupou que eu fiquei aqui 

examinado, o líder do prefeito dizendo que o cargo, a pessoa que teria que assumir esse cargo teria que 

ter um tempo pra apreender, não existe curso pra alguém saber mexer, se eu tiver dizendo bobagem 

gente , mais não tem curso pra alguém aprender mexer como folha de pagamento, eu acho que existe, 

existe um curso se eu for contratar a pessoa eu quero saber a capacidade dela, eu não posso, ate o 

vereador Itamar concorda comigo, a pessoa tem que ser capacitada, não tem que dar um tempo pra ela, 

talvez pra se, se familiarizar como o ambiente, mais não apreender a fazer uma folha de pagamento, 

pelo menos foi isso que eu entendi posso tá ate enganada, mais são esses os meus, entendeu? E o que 

tá me incomodando mais é saber que a responsabilidade tá nas nossas costas se nós não votarmos esse 

projeto hoje, a pessoa vai ser mandada embora, não vamos ter, os funcionários vão ficar sem receber e 

isso que me preocupa, o que não tá pedindo também gente a nossa suplementação, o fato de 

suplementar eu acho gente, que é responsabilidade nossa mais pra criar um cargo, comissionado, um 

cargo que se existe, então é isso que eu queria entender, obrigado, se puderem me explicar pra eu 

entender de repente eu possa ate, é, e na próxima sessão votar melhor esse projeto, obrigado. / 

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

da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Gessiléa, eu 

quero dizer aqui com bastante tranquilidade, é se tiverem que colocar peso nas minhas costa pode 

colocar, eu vou dar meu voto aqui é favorável contra, porque eu não quero ter preocupação nenhuma 

se o fardo tá leve ou tá pesado né, agora uma coisa é sabida se os funcionários não receberem por 

conta da câmara de vereadores não votar uma matéria desta na natureza, o peso, o fardo pesado vai cair 

né, nas costa de quem votar contra, não vamos fugir gente dessa realidade, tá posta a realidade é essa o 

vereador que votar a favor, ele vai tá leve, o que votar contra vai carregar o peso,  a grande verdade é 

essa, não devemos fugir desta realidade... / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Eu gostaria de 

uma parte... / José da Costa Neto (Vereador):- O fato, o fato é esse esta colocado, é queria dizer o 

seguinte, a pratica rotineira a qual eu mencionei aqui, num é, num é que o executivo é uma lambança, 

não é isso que eu quer dizer, o que eu quis dizer é o seguinte se nós pegarmos isso ai é o dia a dia da 

administração que mostra, ela mostra que o prefeito, o governador, o presidente tem que fazer, tem 

coisa que ele não tá colocada pra ele, não existe uma legislação, não existe um aparo legal pra ele, ele 

propõe, ele propõe a criação de uma lei, a criação de um cargo, nós vemos o governo federal quando 
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por exemplo ele tem dificuldade as vezes de aprovar uma matéria no congresso nacional,  a presidente 

vai ela tem prerrogativa pra isso né, ela edita uma medida provisória, e aquilo ali faz com que a é 

administração não pare ela continue, então, então com relação a preocupação a pratica rotineira eu 

quero deixar bem claro aqui, não é que o prefeito tá administrando a qualquer jeito, a qualquer modo, 

eu quis dizer o seguinte é rotina mesmo, e ela acontece diante dos fatos do dia a dia né, então de 

repente apareceu uma situação, o que o prefeito tem que fazer, jurídico vem cá, meu técnico vem cá, 

vamos ver qual a proposta, o que nós podemos fazer né, e as matérias vão vim aqui pra câmara, é 

tramite normal de cada processo né, então é estamos diante desta situação ou seja criarmos esse cargo 

né na estrutura administrativa da prefeitura, onde se vai valorizar o profissional com uma salário 

melhor, pra que ele preste um serviço de boa qualidade no RH da prefeitura pra cuidar da folha de 

pagamento, cuidar dos consignados de cada funcionário, e é isso que nós queremos, e é isso que o 

funcionário precisa né...  / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Vereador... / José da Costa Neto 

(Vereador):- Quando se fala que agente corre o risco, só um minuto vereador, quando se fala que 

corre o risco dos funcionários não receberem de repente no âmbito de não aprovarmos essa matéria, 

isso é verdade, isso é verdade né porque tenha, tenham certeza do seguinte antes de terminarem a 

sessão né, a quem implica toda essa matéria eles já vão ficar sabendo, nada fica escondida a coisa é 

bastante transparente, então é certo o seguinte se o funcionário, se cargo não for criado é da forma 

como esta colocado, de repente o funcionário não vai ter interesse vereador de continuar no cargo né e 

ai você vai pegar quem pra fazer essa gestão dessa folha, o pagamento tá previsto pra acontecer na 

próxima sexta-feira, e o mês seguinte, a vereadora Gessiléa colocou aqui concordo com ela, existe os 

treinamentos, as capacitações, os cursos preparatórios, para essa área, mais a gente sabe também o 

seguinte, tem muito profissional que sai da universidade mais ele precisa é aprender muito na pratica, 

então quer dizer o rapaz, a pessoa já tem a prática, já conhece, já cada situação quer dizer você tira 

coloca outra, ate essa outra, a pessoa por mais capacidade que ela tenha, mais ela não tem 

conhecimento pratico dessa, daquele serviço né, então isso ai vai demandar um tempo pra que  a 

pessoa possa fazer da melhor forma né, então quando a gente fala ai que corre o risco de, de o 

funcionário, do  pagamento do funcionalismo ficar prejudicado, isso é verdade ninguém tá criando 

uma situação aqui, a verdade é essa inclusive é uma proposta que foi discutida e aprovada nessa Casa, 

de acompanhar o salario dos vereadores e dos funcionários da câmara, de acompanhar o salario do 
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executivo, o que acontecer lá vai acontecer aqui, se for respeitar o que foi tratado e decidido, então 

quer dizer é toda uma situação, uma situação que tá colocada e eu digo, assim com bastante 

tranquilidade eu to aqui pra poder assumir aqui as minhas responsabilidades, assumir o meu voto, 

respeito aqui a posição de cada vereador, respeito a posição da vereadora Gessiléa, agora é a matéria tá 

colocada o grau de importância dela com certeza que todos já identificarem que existe uma grande 

importância nesse setor, então eu volto aqui faço o apelo novamente aos claros colegas vereadores, 

vereadora Gessiléa pra que a gente olhe essa matéria com carinho, né ela esta dentro da legalidade, não 

tem impedimento nenhum  jurídico, tecnicamente tá correta, é talvez falta alguma coisa de impasse 

financeiro, mais tem ai um projeto, 2800 reais no montante do nosso orçamento, tenho certeza que o 

impacto vai ser mínimo, talvez nem exista, então vejam com bastante tranquilidade, pra que a gente 

possa dar aqui o voto favorável a este projeto, vereador José Geraldo Papaceni. / José Geraldo 

Papaceni (Vereador):- Desde já vereador eu agradeço, a, a oportunidade que o Senhor tá dando, deixa 

eu falar vereador, acho que é o que o senhor falou, cada um aqui tem o direito de pensar de uma forma, 

a gente respeita vossa excelência, só não to entendendo mais nada, porque o senhor acabou de falar ai 

agora no caso da gente não votar,  nem os próprios vereadores não receberiam no caso, é isso que eu 

entendi. / José da Costa Neto (Vereador):- No caso no dia que foi discutido essa questão, não sei se 

eu cheguei um pouquinho atrasado, mais, foi feito uma, o vereador recebia uma pouquinho antes, né 

isso presidente e fez... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Fez uma adequação. / José 

da Costa Neto (Vereador):- É Fez um adequação pra que a gente recebesse no mesmo, data do 

funcionário, do funcionalismo da, o problema não esteja conosco, mais se atrasar lá, em respeito a 

todos os funcionários do municípios os vereadores e funcionários dessa Casa também deveriam ficar 

sem salário. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Mais eu vo dizer o seguinte vossa excelência, o 

que eu entendi a vereadora Gessiléa nos disse e eu fiquei bem atento aqui, porque um cargo que nunca 

existiu na prefeitura, não to aqui pra dizer, ele nunca existiu então ele chegou agora e tem que ser do 

dia pra noite, pelo que a vereadora falou e eu entendi vereador, eu sou contra também na questão da 

gente estudar, e tá analisando também porque, nós vamos criar carreira, já tem funcionário já 

trabalhando nesse cargo? / José da Costa Neto (Vereador):- Vossa excelência tá certíssimo esse 

cargo não existe, ele esta sendo criado, tudo novo, nós estamos colocando aqui, o projeto ele é bem 

transparente, talvez a gente deveria olhar do ponto de vista da remuneração né, porque eu defendo aqui 
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o seguinte, um funcionário, um homem ou uma mulher pra cuidar da folha de pagamento da prefeitura 

hoje, hoje, a alguns anos atrás talvez não teria problema né, a gente já teve a gente lembra de Atílio 

Vivacqua, sendo administrada naquela época o presidente Romildo Sergio pode lembrar, só tinha o 

prefeito, o que exigia naquela época era um secretario de educação e parece um secretario de saúde só , 

é o que parece, só isso, essa era a estrutura daquela época a alguns 10, 15,20 anos atrás, hoje, hoje os 

senhores, senhora estamos vivenciando no dia a dia, é outra situação é outra realidade é outra a 

demanda é só maior,  a vereadora Gessiléa colocou aqui,  hoje por exemplo pra tocar no município 

agricultura e meio ambiente junto é impossível, não tem como então foi votada nessa Casa, a criação 

secretaria de municipal de meio ambiente, hoje a nossa funcionaria nova, a nomeada tomou posse lá, 

então quer dizer ela já vai iniciar os trabalhos da secretaria dela, com um  volume de demanda tão 

grande que, as coisas são assim, como eu falei a questão da rotina no dia a dia, é exatamente isso daí, 

no dia a dia as coisas vão aparecendo e você tem que encontrar solução... / José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- Então vereador eu perguntei ao senhor e o senhor não me respondeu, criar carreira, então 

esse cargo, já tem gente trabalhando nele? / José da Costa Neto (Vereador):- Não nesse cargo, nessa 

carreira não tem. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Então no caso de um voto não favorável 

aqui, impedi o funcionário, ele / José da Costa Neto (Vereador):- Nessa carreira não, com certeza 

não. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Então vai tá impedido esse funcionário de trabalhar, ele 

vai tá trabalhando dois dias. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Isso impedi o funcionário de 

no final do mês tá recebendo seu salario? / José da Costa Neto (Vereador):- Veja bem talvez a folha 

de pagamento talvez ela si inicia, não sei exatamente qual data, mais vamos dizer que é por volta do 

dia 10 do mês, você tem ai dez, quinze, vinte dias, de trabalho intenso pra poder fechar a folha de 

pagamento, então... / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Muito obrigado vereador. / José da Costa 

Neto (Vereador):- Vereador Pedro Sampaio por favor, bom então é o que nós tínhamos pra dizer no 

momento, e eu volto aqui a fazer a defesa do projeto, e o meu voto é favorável ao mesmo e que 

ninguém fique sem salario neste município no final do mês, nem o funcionário do executivo, nem o 

funcionário do legislativo nem nós vereadores, obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Jovaci, vereador Itamar, vereador Pedro. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Quero, é votei a tribuna nesse segundo expediente, é quero agradecer ao vereador Zé da 

Costa Neto por ter me dado oportunidade mais, devido já se aproximando o tempo do segundo 
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expediente, eu não recusei de uma forma desagradável, mais sim pra já aguardando o meu tempo, que 

ai eu falo mais, mais a vontade, muito obrigado, obrigado vereador, quero voltar novamente a fazer 

duas colocações em relação ao projeto ate porque, ligado as falas do vereador, e a pergunta do 

vereador Zé Papaceni, é vereador vi que vossa excelência ficou muito preocupado com relação a 

responsabilidade dos funcionários não receber assim como se tivesse, devendo a culpa, porque se 

vossa excelência vota favorável, não tem com que se preocupar, quem tem que se preocupar sou eu 

que votei contrario, se a responsabilidade vai tá na minha costas, eu só quero dizer vereador, só quero 

dizer vereador, que assistir de perto se o funcionário, se caso for votado o contrario, perde, se o 

funcionário vai ficar sem receber, porque vossa excelência acabou de esclarecer, se o governo federal 

dentro das suas funções cria-se uma medida provisória para certas situações, se a lei é federal também 

é estadual e municipal, então eu quero dizer o seguinte tenho certeza essas medidas vão ser tomadas 

então, essas medidas vão ser tomadas então, veja só eu fiquei muito tranquilo quando vossa excelência, 

pronunciou ai ate pra mim dar um esclarecimento em relação a isso, vai tomar uma medida e o caso 

vai ser resolvido sim, quero dizer também presidente, quero dizer presidente, que eu teria vontade, 

presidente é ate por isso que eu pedi que ficasse com meu tempo, ate porque eu ficaria mais a vontade, 

depois / José da Costa Neto (Vereador):-Só quero dizer que o prefeito municipal ele não tem esse , 

essa medida provisória, de...   / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Deixa o vereador 

cumprimentar o raciocínio... / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero dizer que as vezes ate 

me fugiu um pouquinho peço desculpe vossa excelência, mais a pergunta que eu ia fazer o presidente 

assim que voltei, é eu gostaria ate de que esses trabalhos na casa tivesse uma divulgação, que quando 

vossa excelência colocou a, a pessoa do vereador Pedro, a pessoa do vereador que as vezes votou 

contrario ao projeto, diante da população, diante do servidor como ameaça, não seria essa, não seria 

esse o meu medo de votar ao contrario, eu gostaria que essa Casa tivesse o meio de comunicação que 

tivesse mais forma de transmitir o nosso trabalho, por meio  de se nós tivéssemos hoje a TV câmara, se 

o nosso informativo, pra gente ficar mais a vontade com o servidor, em relação a essa atitude que a 

gente tá tomando porque nós tamos tomando, com consciência de causa e com tranquilidade vereador, 

não é que nós vamos, que isso vai pesar na balança, que vai pesar nas nossas costas porque eu to 

votando ao contrario, se eu to votando o contrario não é por idealismo de ninguém, se alguém votou ao 

contrario , porque acha que precisa votar contrario o projeto é porque foram alguns fatos que me 
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ocorreram com relação a isso tá, é um direito que nós temos que ter é os nossos direitos respeitados em 

relação a Casa né isso que nós temos que fazer, então eu não tenho nenhuma preocupação com relação 

ao servidor, e amanha eu já estarei na rua falando para o servidor minha condição,  assim como 

respeito o servidor desta Casa, eles tão me ouvindo aqui com toda clareza, eu não vo ter peso com 

relação... / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Tamos deixando de votar numa criação de 

cargo, e foi como disse o vereador é Pedro, seis podiam ter visto isso antes não deixar a gente aqui 

agora com a banana na mão, entendeu é isso que nós tamos dizendo por isso que eu afirmo não é uma 

suplementação, se algum for, não é a suplementação é a criação de um cargo que já tava sendo visto, 

que realmente tinha necessidade, é só isso mesmo minha preocupação porque ate agora, se ate então 

tava tudo certo, tudo muito correto ate é, é foi dito, disse aqui,  não estamos questionando aqui o valor, 

do salario não foi isso, acho todo mundo devia ganhar super bem, não to questionando isso acho de 

repente se for uma pessoa bem capacitada, é ate muito pouco, se é uma pessoa que tem curso, tem suas 

qualificações, de repente tá recebendo ate muito pouco, agora não posso contratar uma pessoa cheia de 

atribuições, e aquilo venha, quais suas qualificações que que tem que ter ensino médio, o ensino 

médio, é  única coisa que tá dizendo aqui pra mim, quer dizer é, é, complicado é isso que eu não 

consegui, entender e é o que eu quero entender pra poder votar esse projeto, por isso que eu presidente 

se é assim tão necessário, se vai poder, vamos então dar uns 2, 3 meses ai sem dar esse cargo 

comissionado ai, é, é vamos aguardar, me convenção a votar esse cargo, é o que eu tenho pra falar, 

obrigado. / José da Costa Neto (Vereador):- Presidente, é presidente eu fui citado, posso usar a 

palavra... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu gostaria de ouvir o vereador Sandro 

nesse momento... / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Queria primeiramente agradecer a Deus por 

mais uma vez estar aqui, cumprimentar o presidente dessa Casa, eu cumprimento a Mesa, 

cumprimento os nobres amigos vereadores, a todos aqui presentes, não vou questionar, se vai haver 

folha de pagamento se não vai haver folha de pagamento, eu acho que nós tínhamos que ver o seguinte 

nós tínhamos o Bruno, nós tínhamos a Cledy né, e o Bruno saiu pra licença pra operação, enquanto 

isso tínhamos a Cledy trabalhando ali, ai a Cledy por um salario melhor, pediu afastamento e nós 

estamos sem profissional, que começou sem ter contratação, sem ter essa, esse cargo só que se não 

tiver, e esse cargo nós vamos ficar sem profissional nessa área, né, agora questão de folha de 

pagamento se vai ter, ou se não vai tá tendo profissional lá, mais como foi criado aquele cargo de 
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operador de Polcam, que precisou pra atender os produtores que tava faltando, o meu voto é a favor do 

cargo que eu acho que é da mesma importância, porque nós votamos o cargo de operador de polcam, 

então eu vejo a diferença pra gente, o meu voto, mais respeito o voto de cada um, sim... / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- Quando nós criamos esse cargo, nós ganhamos essa maquina, num 

tinha realmente o profissional, a maquina existia no município e não existia o profissional, e me 

arrependo de ter votado naquele projeto porque, havia capacitação praquela cuidadora, porque hoje 

existi um curso muito bom, que tá se fazendo lã, e esse foi aprovado sem nenhuma capacitação, é isso 

que eu quero dizer, que não tem, a gente tá aprovando o projeto sem capacitação da pessoa, e nós 

precisamos disso, e nós sabemos que tem pessoas pra isso, isso nós sabíamos que tem pessoas que tem 

capacidade pra isso, pra tá exercendo a função, em relação a maquina polcam era, maquina nova, é 

isso, vê se eu estou falando alguma besteira... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Maquina nova pra nós, é a melhor que existe no mercado... / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- É a nossa, to falando no município, pra nós, então não existia no município 

profissional, então nós criamos essa categoria, essa classe por isso, não existia o que nós estamos 

contestando aqui é algo que já acontece, a quantos anos já existe a prefeitura, a quantos anos,  então 

nós tínhamos, o que eu quero, é que eu desculpe vereador que eu não vejo nesse sentido de comparar, 

que não existia realmente a maquina no município, mais no mercado existia e não município não, 

então era necessário, agora nesse caso, ate então nesse caso, eu não consigo entender, a quatro anos 

atrás, tem dois anos, to no terceiro ano, ate agora era secretaria, porque agora é só isso que eu quero 

entender...  / José da Costa Neto (Vereador):- O vereador me permite, desde já eu agradeço a vossa 

excelência, eu quero dizer o seguinte nós vereadora hoje, hoje, hoje Atílio Vivacqua não tem uma 

pessoa, é com um salario devido dentro da estrutura administrativa pra poder cuidar da folha de 

pagamento, a grande verdade é essa, então nós não estamos fugindo da realidade, foi o que eu disse, 

nós podemos ter hoje o que já vem se arrastando a vários, a vários anos, um quebra galho, a grande 

verdade é essa, nós, nós, nós já tivemos vereador,  é administrativo, é secretario de administração 

cuidando de folha de pagamento, né secretario de administração as vezes cuidando da tesouraria, então 

quer dizer é dentro de um contexto atual diante das demandas, hoje a folha de pagamento ela tem uma 

demanda hoje né, que você precisar ter um funcionário pra cuidar só daquilo ali, que tem que ter, 

precisa uma remuneração ate, senão você não consegue encaixar ninguém ali, então a vereadora tá 
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corretíssima, né quando nós criamos o cargo aqui de operador de polcam, é porque realmente não 

existia, e o mercado ele paga muito mais do que um operador de retro nosso, e o operador de pá 

mecânica, quando foi preciso criar o cargo pra você trazer o profissional capacitado, né é por sinal o 

Robinho que trabalha hoje na polcam, ele profissional, é professor mesmo, é, é, fez vários cursos 

vereadora, não  sei se a vereadora já viu algum serviço feito por ele... / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- No projeto falaram desses cursos... / José da Costa Neto (Vereador):- Então veja bem 

se nós, se nós não tivéssemos criado o cargo naquele momento, a maquina estaria parada hoje então 

quer dizer realmente,  nós estamos diante de uma situação nova, nós precisamos criar essa carreira, 

com o salario dentro, pelo menos dentro da media do que paga o mercado, pra você ter um profissional 

adequado pra aquela função, senão vamos ter pessoas quebrando galhos, a grande verdade é essa, 

obrigado vereador.  / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Só pra encerrar minhas falas também, 

cada um teve seu momento também, só pra encerrar é falando o seguinte, não foi algo que vinha se 

arrastando a dois meses, é que  a menina que tava trabalhando no recurso humano também, teve uma 

oferta de salario maior oferecido particular, então criou-se essa tendência,  e por isso, essa esse, 

emergência do cargo, eu vejo desse jeito, agora só que cada um vê de um jeito, eu não vejo pro lado de 

votação, outro ver pro lado de salario, eu só vejo a necessidade que o município hoje tá tendo... / José 

da Costa Neto (Vereador):- Me permiti uma parte? / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Só um 

minuto vereador, só pra encerrar, depois né? Pode falar, pode falar... /Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Obrigado vereador, vereador o que tá sendo mais, mais é avaliado nesse projeto é a 

questão de ter um trigeiro na Casa, o horário de chegar aqui, porque que que nós questionamos, o que 

que a gente tá questionando, é a questão do respeito do legislativo, colocando algumas coisas que nós 

precisamos ter credito, nós precisamos aplicar o nosso trabalho com consciência, com harmonia, mais 

também com uma certa, uma certa autonomia é isso que nós queremos, é isso que eu to colocando de 

uma certa forma, eu não sou contra o projeto, eu sou contra a posição que o projeto chega, é uma dica 

vamos melhorar essa questão...  / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Bem isso eu concordo com o 

senhor, em questão de tempo dos projetos, mais meu voto é favorável, obrigado pela parte. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu vou pedir ao vice-presidente Jovaci, que assumi, para que 

eu também quero fazer algumas atribuições, alo, gostaria de estar cumprimentado a presidência, 

demais pessoas a Mesa, colegas vereadores, e aqueles que nos assistem, primeiro só responder a 
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perguntar do vereador Pedro Sampaio, nós tivemos em Vitória vereador no meado do ano passado, 

onde pode se ver a primeira, a primeira reunião o vereador Sandro tava comigo, de abertura da TV 

câmara legalizada, vereador Sandro tava presente e o presidente dessa Casa representou lá na 

assembleia legislativa, todos os presidentes de Câmara do estado, na questão da estalação da TV 

câmara, nós temos um projeto no senado, no qual o senado se comprometeu, em dar as câmaras do 

estado, o kit transmissão, nós levamos o senador Ricardo Ferraço, a ultima semana, sexta feira para ser 

mais exato o vereador Zé da Costa Neto tava junto, para que nos inseríssemos rápido, para que nós 

pudéssemos ser uma das primeiras câmaras do estado a contar com o kit transmissão, tivemos com o 

presidente do senado Teodorico Ferraço porque o sinal digital que nós vamos usar é o da TV 

assembleia, comtemplados ate aqui com a divulgação em primeira estancia, esta Cachoeiro vossa 

excelência deve saber porque, Alegre e Mimoso e nós fomos pedir ao presidente da assembleia 

Ferraço, porque foi ate o doutor Moacyr que digitou por essa Casa o pedido, para que fossemos 

inseridos já né, nesses primeiros municípios a levar o TV câmara, então em resposta a vossa excelência 

nós estamos trabalhando para levar legalizado, o material nós temos que foi adquirido na Casa ai, é o 

material analógico, já não consegue ser usado, é tem ate um pedido nessa Casa que nós tamos 

averiguando, pedido do vereador Sandro, para se o matéria pudesse ser usado pelo município pra 

transmissão da TV gazeta ou qualquer outro, para que nós possamos tá aqui fazendo a doação desse 

material, para atender ai a população, então nós temos feito ai alguma coisa, só que vossa excelência 

conhece como funciona na realidade, e de um jeito novo que é a TV câmara digital com sinal, ai da 

assembleia legislativa e oficializar que é diferente, um assunto que eu estava observando atentamente o 

discurso todos os colegas, e eu acho que todos tem razão, eu acho que a vereadora Gessiléa tem razão, 

o vereador Pedro tem razão, o vereador Zé Neto, enfim, cada um tem razão no seu posicionamento, 

que é verdade que o projeto chegou em cima da hora, isso é verdade, que é verdade que nós temos que 

atropelar o projeto pra faze-lo realidade é verdade, mais temos que nos convir que isso não é a 

primeira vez, que iria acontecer, a tentava dessa presidência, que o projeto diz única e exclusivamente 

o seguinte, abre-se cargo para contratado, aqui não fala que vai contratar seu João, seu  Manoel, seu 

Pedro, seu sicrano, o que compete a nós é analisar a criação do cargo, ou não, se tem gente ou não tem 

eu pelo menos como presidente, no projeto isso não tem, e o que eu analiso aqui é o projeto de lei, 

outra coisa a questão da folha de pagamento, uma coisa eu posso garantir, sexta feira que seria o 
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pagamento, não vai porque a folha não fecha, a folha não bate, nós precisamos contratar um 

profissional, que eu não sei se é esse que tá, se deixa de ser, para que isso aconteça, agora o pagamento 

da sexta feira não paga, isso informação que eu tenho do executivo, o que o nosso interesse de votar 

esse projeto, e no meu entendimento não é um projeto volumoso, não é de tanta complexidade, é na 

minha intensão nós já votamos projetos iguais a esses, iguais,  como muita semelhança, o vereador 

lembrou a questão do operação, operador de maquina e vamos votar outros, só não vai votar essa 

semana porque não conseguimos, mais uma maquina no mercado disponibilizada, senão teríamos que 

tá aqui votando mais uma contratação de outro profissional, porque os produtores rurais tão sem agua, 

e eu não vejo uma complexidade tão grande nesse projeto, sinceramente tem que se votar a favor, nem 

se votar contra, o que eu tenho visto aqui é boa vontade politica ou não, porque quer votar o projeto ou 

não, quem quer votar acha atributos, acha maneiras, acha jeito de justificar e votar o projeto, quem não 

quer tá vontade de votar o projeto também acha a mesma coisa, com todos os projetos que vem pra 

essa Casa, o nome disso chama-se boa vontade politica, já fui vereador de oposição, já fui vereador de 

situação, por varias vezes, então nós vamos estar discutindo aqui apenas isso, boa vontade politica, eu 

quando fui vereador, quando fui vereador em outros mandatos, se eu quisesse achar pelo em ovos eu 

achava, cada um de vocês tem essa capacidade, então isso aqui é apenas uma questão de boa vontade 

politica, o que tem de real, corre se esse risco, corre-se porque não será a primeira que a câmara vai 

aprovar de algo que ela não deve, não será a primeira vez, já vivi isso e vereadora Gessiléa viveu 

comigo muito tempo, nós sabemos que o erro não é nosso, mais sabemos que pode cair sobre nas 

costas, e maior, o maior defeito que eu achei no projeto nenhum de nós, ou desculpe nenhum de vocês, 

salientou isso, esse projeto ele veio pra cá, como projeto de, ele veio pra cá cria-se carreira e cargo de 

provimento efetiva, esse é o maior erro que tinha o projeto, esse não é provimento efetivo, e eu não vi 

discursão sobre isso, e eu pedi ao doutor Moacyr que fizesse uma emenda, uma emenda talvez os 

senhores não sejam culpados de não ter visto, porque eu já tinha ate lido o projeto, e quando o 

vereador Itamar fez a leitura que eu me atentei a isso, né devido ao projeto ter chegado na Casa bem 

em cima da hora, mais o que tá em votação nesse projeto, é boa vontade politica e como o projeto é um 

projeto fadado a ser reprovado, e nós poderemos não ter um profissional, não sei se é Chico que vai tá 

se é Francisco que vai vim, para dar execução a essa folha e assim nós afetarmos diretamente a vida 

das pessoas, nada tem haver se o erro é do executivo, ou se o erro é do legislativo... / Gessiléa da Silva 
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Sobreira (Vereadora):- Presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Deixa só eu 

terminar o meu raciocínio, então que essa é a minha procuração saber por que votou, ou porque não 

votou, sinceramente a discursão que nós tamos tendo ate agora o fundamento é um só, nós sabemos 

disso, não precisamos fingir que ninguém tá entendendo, e essa é a realidade eu na minha opinião se o 

plenário achar prudente eu não votaria o projeto hoje,  e vou conversa com a assessoria contábil do 

município, e se achar que isso é a gota da agua para a função salarial nós vamos marcar uma sessão 

extraordinária para quinta feira para se discutir o projeto e o que nós não podemos ter sobre os nossos 

ombros, sendo culpado executivo, ou sendo culpado o legislativo em deixar que pessoas que nada tem 

haver com o que tá acontecendo, atrase ai os seus pagamentos, se isso vier acontecer porque eu não sei 

se isso acontece, mais a informação que eu tenho que para sexta feira que seria o dia do pagamento, o 

pagamento não sai, porque a folha não bate isso, é a informação que eu tenho, não é a folha que se joga 

no computador não, o caro secretario e vereador Sandro já trabalhou na área, passa vereador Pedro 

também, passa hora extra, passa tudo e coisa não tá fechando essa é a informação, que eu tenho  e no 

mês passado já foi um Deus nos acuda, para já deu problema, já tem gente reclamando, então essa é a 

questão, a minha sugestão tá em respeito  opinião de todos os colegas, aqueles que acham que sim, 

aqueles que acham que não, no meu entendimento é esse e se os colegas acharem por bem, nós 

tomaremos essa decisão é o que eu tinha pra falar a respeito disso, vereadora Gessiléa por favor...  / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Bom presidente, vossa excelência já ate respondeu o que é 

eu queria é falar, então na minha posição aqui não é ser contra nada, não é ser contra nada, não é 

contra alguma coisa executivo ou prejudicar funcionamento, é só entender mais como somos instruídos 

a fazer esse, entender esse projeto tudo bem... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu 

não sei se eu posso te responder como uma pergunta, que vossa excelência fez aqui durante suas duas 

falas, que é a questão de como funcionou ate agora, isso vem lá de trás, Zé Luís, Hélio Lima, Almir 

todo mundo, as pessoas que passaram nesses e em outros cargos parecidos a forma, a forma de se 

melhora o salario pra ficar, era dando um provimento chefia, dando uma cargo de gratificação, 

vereador Pedro sabe disso, mais não significa que, que nós precisamos continuar errados a vida inteira, 

eu não sei se é uma explicação que eu posso dar, se é o pensamento do executivo, mais talvez seja essa 

forma de se contratar um profissional pra aquilo que é devido, não sei se a resposta é essa, porque eu 

não to autorizado pelo executivo pra fazer essa informação é apenas um pouco da experiência que eu 
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tenho ao longo desses anos, já que vossa excelência salientado bem isso, de repente pode ser uma 

forma de correção, e dada a necessidade desse problema de folha, depois da saída de alguns 

profissionais tem dado problema, há a necessidade de se contratar realmente pra aquilo que, e se 

melhorar o projeto, se adequa o  projeto a essa nova opinião... / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- Então vossa excelência não concorda quando eu disse que não é era justo colocar esse 

fardo na nossa costa, porque vocês já perceberam que vários outros mandatos, de outros gestores que 

tinha essa necessidade, precisava ate fazer uma gratificação porque isso agora? Vai vim na nossa 

costas, botaram na nossa conta, e outra coisa se eu entendi, vossa, vereador presidente, é esse problema 

que se poderá ou não ter o pagamento de sexta feira,  isso ocorreu mês passado também, então pra 

deixar claro se nós não votarmos, nesse projeto e não for, não tem nada a haver com esse projeto então, 

porque se já teve problema mês passado por conta da folha, esse mês também vai ter porque não bate, 

entendi que vossa excelência falou da hora extra, alguns estão de férias, as gratificações, entendi 

perfeitamente existi isso dai, né o que eu quis dizer foi é que esse problema da folha de pagamento não 

é culpa nossa se nós não votarmos hoje esse cargo, se for uma coisa mais elaborada, mais... / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Mais pago, mesmo com problema pagou, nós precisamos 

acertar esse questionamento para esse mês, mais eu disse no começo que eu não sei e vossa excelência 

tem razão, se eles tem razão eu disse tudo bem claro, a nossa intenção era resolver esse problema, por 

isso que eu to pedido ai o plenário, pra que analise a possibilidade, uma possibilidade de votarmos isso 

ai na quinta feira, e ai vossa excelência tem a oportunidade de tirar todas as duvidas de vossa 

excelência tem, o vereador Pedro, o vereador Itamar, todos aqueles que tem essa intenção, mais se 

acharem por bem votarmos contrario, votamos né e si isso vinher a acontecer também não será a 

primeira vez que essa câmara tomara a culpa, sem a tê-la  de fato, uma parte ao vereador Pedro. / 

Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presidente eu quero só, eu já ate falei nas minhas falas, tem 

que ver essa questão que vossa excelência falou no mês passado ocorreu pagamento na mesma 

situação e quase não bateu, nesse mês corre o risco de não bater, veja só se nós vamos ter uma sessão 

extraordinária na próxima quinta feira, hoje, hoje já é vinte e,  é 24 nessa é questão de aprovando ou 

não, essa pessoa vai ter a mesma dificuldade de fechar a folha de pagamento...  / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Sexta não paga, não paga, sexta não paga, não paga... / Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Nós estaríamos na mesma situação... / Romildo Sérgio Abreu 
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Machado (Presidente):- É isso que eu to falando, não paga, não paga isso é uma realidade, sexta que 

seria o pagamento não paga... / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Então é essa minha 

colocação, eu quero só fazer essa colocação, porque essa questão de pagar ou não pagar, seria uma 

questão ameaça segundo o vereador que tomou a sua posição eu acredito que sim, isso não pesa as 

custas, aos ombros do vereador que tem seu ponto de vista tá, é isso que eu quero dizer,  essa questão 

de pagar, se torna uma ameaça, em relação, tem que ameaça pro vereador é isso que eu to falando... 

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

(Vereador):- Se não paga sexta feira com essa situação, com essa questão não vai pagar também, 

dessa forma eu vo votar contra o projeto hoje... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador não é uma ameaça, mais são ossos do oficio, nós já votamos aqui vários projetos sem ser 

culpa nossa que nós fomos aqui ajagualhados por funcionários por isso por aquilo, não é a primeira vez 

e pode acontece de novo, e pode acontecer, e pode acontecer são ossos do oficio, de vez em quando 

nós vamos tomar muita pancada, isso faz parte do cargo que nós assumimos, vereador Zé da Costa 

Neto... / José da Costa Neto (Vereador):- Posso? Só queria lembrar o seguinte é o que esta em jogo 

não é só essa folha de fevereiro, são todas as folhas futuras porque se nós não criarmos esse cargo, 

com salario lá em baixo, pegar um profissional do mercado pronto, ou vamos dizer quase pronto pra 

poder atender, a folha de pagamento que é muito complexa hoje, tem uma complexidade muito grande, 

tem que ter uma pessoa pra cuidar só disso ai, nós não vamos estar comprometendo  só a folha de 

fevereiro não, a de março, a de abril, a de maio, e por ai a fora, eu queria presidente também dizer o 

seguinte, não se tratar de ameaça de colocar ninguém na parede, trata se de uma realidade, isso chegou 

pra nós, somos nós que temos que resolver, ontem também não tinha essa preocupação, ante de ontem, 

semana passada, essa preocupação surgiu agora, então cabe a nós tomarmos a decisão, então eu quero 

tirar aqui, se ficou algumas duvidas na minhas falas, que eu to pressionando, colocando alguém na 

parede eu to bem tranquilo em relação aquilo que eu estou defendendo, estou defendendo a 

importância  da criação do caso, e a dada complexidade que é, cuidar a folha de pagamento, obrigado. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pra, apenas pra encerrar a questão levantada pelo 

vereador Pedro Sampaio, em relação ao vice prefeito, todas as sessões, que nós tivemos ele foi 

convidado tá, quando vice prefeito, secretario, todos as sessões que nós presidimos de inicio de 

trabalho ele foi convidado, a primeira sessão ordinária do mês é uma sessão de trabalho, e como ele 
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não fazia parte do quadro nem como secretario, nem como  coisa, eu achei por bem não convida-lo, é 

uma sessão normal de trabalho, como não fiz agora as demais todas ele foi convidado, todas as sessões 

solenes ele será convidado, agora a sessão de trabalho pelo me consta hoje, ele não tem ocupação 

nenhuma só recebe, então como era uma reunião de trabalho, eu achei por bem não convida-lo, 

convidei o prefeito e os demais secretários, que atuam na classe,  uma, uma, no meu entendimento uma 

visão normal para uma reunião de trabalho, então eu queria estar colocando nas minhas falas, espero 

que os colegas ai consigam chegar um consenso para finalizar essa discursão. / Jovaci Duarte Lopes 

(Vice-presidente):- Retorno a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vamos esperar a vereadora Gessiléa voltar, porque houve a atribuição de tirar o projeto, 

nem seria de todo plenário, mais como eu gostaria de pedir, ai a responsabilidade com os senhores, 

porque vai é envolver uma sessão extraordinária e diga-se de passagem ate fora do tempo hábil de 48 

horas, então no máximo tem que ser convocado hoje pra sexta tá ai,  então vai votar uma votação fora 

do padrão normal, dai a colaboração dos colegas se vai votar o projeto hoje ou se deixa... / José da 

Costa Neto (Vereador):- Presidente.../ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Ou se deixa 

pra quinta feira... / José da Costa Neto (Vereador):- Presidente me permite? .../ Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Zé Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Eu quero é 

manifestar, manifestar meu pensamento, e a minha decisão não vejo da necessidade né de 

convocarmos para uma reunião extraordinária, pra tratar dessa matéria, ate porque eu gostaria de saber 

qual é a duvida em relação ao projeto, porque nós vamos adiar pra quinta feira para que? Pra votar 

contra, pra aprovar? Então eu respeito à decisão de cada um, mais eu quero manter a minha posição, 

posso ser voto vencido, minha posição de que a gente vote o projeto na sessão de hoje, né sem essa 

necessidade de discutir essa matéria numa sessão extraordinária. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Por mim votaria hoje. 

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

(Vereadora):- Também. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro. / Pedro 

de Oliveira Sampaio (Vereador):- Vota hoje... Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Zé Neto, vota hoje, vereador o... / José da Costa Neto (Vereador):- Também. / Romildo 

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

(Secretario):- Sim. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. Jovaci 
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Duarte Lopes (Vice-presidente):- Vota hoje. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- O 

bom de consultar é isso, então nós temos votos pra votar pelo menos a intenção da emenda, feito pela 

presidência de correção do projeto, porque o projeto fala em provimento efetivo e não é provimento 

efetivo, é provimento comissionado, pelo o menos a emeda nós temos que tá votado antes para adequar 

e acertar o projeto, projeto de lei cumprimentar 001/ 2015, neste termo apresento a emenda  

modificativa, a emenda proposta ao projeto de lei 001 de 2015 que cria a carreira, o cargo de 

provimento efetivo no âmbito administração publica e par outras providencias, passara a vigorar com a 

presente redação, cria a carreira anual de administração publica e pra outras providencias, tirou 

provimento efetivo, porque não é um cargo de provimento efetivo, então vamos tá votado a emenda do 

projeto, vereador Sandro.  / Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Favorável. / Romildo Sérgio Abreu 

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

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

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

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

Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é contrario. Romildo Sérgio Abreu Machado 

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

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

Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Logicamente como propositor da 

emenda, meu voto é favorável, com 2, 3 4, 5, 6 com 7 votos favorável e 1 voto contrario, a emenda 

passa a fazer parte do projeto de lei, complementar 001 de 2015, projeto complementar 001 de 2015, 

que cria cargo de provimento efetivo pra âmbito municipal e outras providencias, apenas regime de 

urgência, vereador Sandro.  / Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Favorável. / Romildo Sérgio 

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

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

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

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

(Presidente):- Zé Papaceni. José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é contrario. Romildo 

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

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

vamos estar colocando pelo projeto, presidência também vota favorável pelo regime de urgência, 

vamos estar colocando o projeto pra ímpeto de votação, vereador Sandro.  / Sandro Duarte Gariolli 

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

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

(Presidente):- Vereador Pedro. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Contrario. /Romildo 

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

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

(Vereador):- Meu voto é contrario. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

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

(Presidente):- Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Meu voto é desfavorável. 

/ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então com 2, 3, 4 votos contrários, e três votos 

favoráveis, esta reprovado o projeto, que cria, a presidência vota favorável, por ser matéria 

orçamentaria, então, dessa mesma foram com 1, 2, 3, 4 votos favoráveis e 4 votos contrários esta 

reprovado o projeto de lei complementar 001 de 2015, nós temos ainda um pequeno problema que é o 

dia internacional da mulher, se nós vamos fazer a sessão solene, dia 8 é no próximo domingo, é o dia 

internacional da mulher, e nós tínhamos planejado fazer junto com, com a inauguração, né da futura 

sede da câmara, mais não foi possível, e perdermos ate confesso um pouco de tempo na tentativa de se 

fazer lá, e eu gostaria de saber da intenção dos colegas vereadores, se formos fazer essa sessão temos 

que sair daqui hoje com o nome já, fazer o projeto, e escolher a mulher, então nós vamos estar 

suspendendo novamente a sessão, por 5 minutos, pra chegarmos ao acordo se faremos ou não esta 

homenagem, eu tenho uma ideia caso os colegas tenham algum impedimento né, e que nós na 

suspensão dessa sessão que nós não dispersássemos não, fizéssemos rápido pra nós não ficarmos ate 

tarde, tá suspensa a sessão, projeto nominais denominadas titulo honorários de honra ao mérito do dia 

Internacional da mulher pra 2015 e outras providencias, presidente da câmara de Atílio Vivacqua no 

estado do Espirito Santo em suas atribuições legais e regimentais faço saber que o plenário aprovou e  

concordou com a seguinte resolução, fica concedida a comemoração ao dia internacional da mulher, 

homenagem denominada titulo honorário de honra ao mérito ao dia internacional da mulher, para o 

ano de 2015 Gessiléa Silva Sobreira, art. 2º homenagem que se refere a presente resolução será 
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concedida em sessão solene a se realizada no mês de março de 2015 no plenário da câmara municipal 

essa resolução entrara em vigor, à partir de sua data de publicação de encontrando se em disposição 

democrática, Romildo Sergio Abreu Machado presidente, Jovaci Duarte Lopes vice-presidente, Itamar 

Moreira dos Santos secretario,  vamos estar colocando em votação, Vereador Sandro. / Sandro Duarte 

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

Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Vou me abster do voto. / Romildo Sérgio 

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

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

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

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

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

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

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o nome da vereadora Gessiléa da 

Silva Sobreira, para representar todas as mulheres no dia 06 de março, ás dezenove e trinta horas, 

aberto horário de liderança, PSDB, PSB, não tendo mais matéria pra deliberar nessa curta sessão 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, 24 de Fevereiro de 2015. 
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