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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2015. 

 

Aos três dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas e cinco minutos, 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):- Senhores boa tarde pra todos, com a graça de Deus declaro aberta mais uma 

sessão, ordinária dessa Casa, gostaria de estar convidando o vereador secretario Itamar, pra fazer parte 

da Mesa diretora, convido também nosso assessor procurador doutor Moacyr, para que a gente possa 

dar início a nossa sessão, convido vereador Sandro pra fazer a leitura do texto bíblico que se encontra 

em salmo 115 versículo de 1 ao 8. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Como agradecer a Deus? 

Eu amo a Javé porque ele ouve a minha voz suplicante, porque inclina o seu ouvido para mim, no dia 

que, no dia em que o invoco, laços de morte me cercavam, eram redes mortais e eu cai na angustia e 

aflição então eu invoquei o nome de Javé, e Javé salvou a minha vida, Javé é justo e clemente, o vosso 

Deus é compassivo, protege os simples, eu fraquejava e ele me salvou, volte ao repouso o minha vida, 

porque Javé foi bondoso com você, libertou minha vida da morte, meus olhos das lagrima e meus pés 

de uma queda, caminharei na presença de Javé na terra dos vivos, palavra do Senhor. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vamos permanecer de pé para execução do hino nacional, já 

que não funcionou vamos dar sequência a nossa sessão, passo a palavra ao vereador Itamar para que 

faça a chamada nominal dos vereadores, e a ordem do dia. / Itamar Moreira dos Santos 

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

Moreira dos Santos (Secretario):- Pedro de Oliveira Sampaio./ Pedro de Oliveira Sampaio 

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

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

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

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

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

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

Santos (Secretario):- Projeto de lei numero 004/2015 poder executivo altera a lei 1058 de 2014, que 

assegura moradia e alimentação aos médicos que prestam serviço ao município de Atílio Vivacqua, 

através do projeto mais medico para o Brasil, autoriza a estrutura de credito especial para inclusão de 

despesas na prevista, não prevista e de outras providencias, projeto de lei numero 058 de 2014 poder 

executivo define que o imóvel pertencente à municipalidade, por bem dominical autorizo o poder 

executivo aliena-lo, aliena-lo e dar outras providencias, projeto de lei complementar numero 002 de 

2015, poder executivo autorizo o poder executivo municipal a substituir tabela salarial, anexo 5 da lei 

complementar numero 785 de 2009, para conceder reajuste aos profissionais do magistério, do 

município de Atílio Vivacqua e de outras providencias, projeto de lei numero 005 de 2015, poder 

executivo autoriza ao município de Atílio Vivacqua, a inclusão, incluindo no PPA de 2014 a 2017 a lei 

numero 2000... 1041 de 25 de novembro de 2013, lei numero 1072 de 29 de agosto de 2014, criar 

estrutura, abertura de credito especial para a inclusão de despesa não prevista na secretaria municipal 

de ação social, social e pra outras providencias, ministério de educação fundo nacional de 

desenvolvimento da educação a presidência, comunicado CMO, 03626 de 2015, Brasília 20 de janeiro 

de 2015, presidente da câmara municipal de Atílio Vivacqua de acordo com a legislação vigente, 

informamos que a interação, a liberação de recursos, financeiros destinados a garantir a intenção de 

programa e fundos nacional de desenvolvimento da educação conforme abaixo, programa atleta, 

convenio parcela 012 data de emissão 16 /01/2015, valor 39.927,18 centavos, retorno a palavra ao 

presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós recebemos uma, uma carta do 

prefeito que tá escrito informações e agradecimentos se faz, a respeito daquele assunto que surgiu na 

sessão anterior, aqui da nomenclatura do posto de saúde lá do bairro Nossa Senhora Aparecida, e isso 

motivou o prefeito escrever uma carta explicando porque dessa homenagem agora cedidas né, e não 

indicação do prefeito do período anterior no qual ele alega não ser sabedor, então eu vou ler pros 

senhores, excelentíssimo senhor presidente Romildo Sergio presidente da câmara municipal de Atílio 

Vivacqua, informações e agradecimentos se faz, senhor presidente considerando que o município de 

Atílio Vivacqua no ultimo dia 24 de fevereiro de 2015, realizou a inauguração da obra de construção 

unidade básica de saúde para atender, a localidade de Santana e Córrego da Fama neste município, 

onde na ocasião prestamos merecidas homenagem a pessoa do senhor Antônio Orlando Gava que foi 
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fundador juntamente com seus familiares da área onde foi construída, a referida unidade de saúde, e 

vale ressaltar também que nessa mesma área doada pelo homenageado existe  funcionado atualmente a 

escola EMB Avenida Gava, mãe do homenageado, e uma quadra esportiva Pedro Antônio Gava, 

inclusive a igreja católica que atende aquela comunidade, segundo considerando que no dia 25 de 

fevereiro inauguramos também a obra da unidade de saúde básica para atender o bairro Nossa Senhora 

Aparecida, onde nessa ocasião foi prestada merecida homenagem ao saudoso Pedro Lopes, que foi o 

proprietário de toda área onde esta localizado o bairro Nossa Senhora Aparecida, antiga Saibreira, que 

conta hoje com vários empreendimentos municipais e particulares, como o funcionamento de uma 

quadra poliesportiva, e uma EMB Ana Belinha, inclusive a igreja católica como também industrias, 

estabecimentos comercias, essa homenagem se estendeu também a todos os seus familiares, terceira 

considerando no dia 27 de fevereiro foi inaugurada obra de construção do ambulatório de 

especialidades onde já esta funcionando o setor de agendamento de consultas medicas, fisioterápica, 

fisioterapia, consultórios médicos localizados na Nossa Senhora Aparecida e Vila Reis, que  também 

foi, que  também foi prestado merecida homenagem ao saudoso senhor Walter Machado, que foi o 

doador da área onde foi construída  o referido ambulatório, prestou relevante serviço ao município de 

Atílio Vivacqua,  e realizando a doação de uma área onde esta sendo realizado um investimento 

municipal da construção de uma ponte que ligara o bairro Vila Reis a rodovia José Viera Werneck, 

essa homenagens estendeu a todos os seus familiares, quarto considerando que este empreendimento e 

investimento publico contou com a atenção dispensada ao nosso município através da disponibilidade 

financeira advinda do programa que requalifica atenção básica do ministério de saúde e membro do 

parlamentar  e deputado estadual Wellington Coimbra, e a senadora Rose de Freitas, e o senador 

Ricardo Ferraço, com isso a administração municipal através da secretaria municipal de saúde quer 

agradecer além da população, os familiares dos homenageados, as pessoa dos vereadores representados 

pela câmara municipal de Atílio Vivacqua, Romildo Sergio Machado, José da Costa Neto, Itamar 

Moreira dos Santos, Roberto Alemonge, Sandro Duarte Gariolli, pelo atendimento ao convite feito aos 

senhores em ocasião das inaugurações de citada obra a acima, informamos e representa vossa senhoria, 

vossa excelência em nossa solenidade publica a parti da valorização do desenvolvimento e crescimento 

do nosso município, solicito que fique registrado nos ramais dessa Casa de leis, o nosso sincero voto 

de apreço e respeito e distinta consideração, respeitosamente, saudação, José Luís Torres Lopes, 
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prefeito municipal, dando seguimento a ordem do dia, passo a palavra ao líder do prefeito vereador 

José da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais este 

momento, de vida de trabalho nesta Casa legislativa, quero cumprimentar nosso presidente nobre 

colega vereador Romildo Sérgio, cumprimento também nosso vice-presidente nobre colega vereador 

Jovaci Duarte, cumprimento nosso nobre vereador secretario dessa Casa, vereador Itamar Cristo, 

cumprimento do doutor Moacyr nosso procurador, todos os funcionários que nos auxiliam no dia de 

hoje, quero cumprimentar também todos nossos colegas vereadores, vereadora Gessiléa, e aproveitar o 

momento senhor presidente, é a parti do momento que vossa excelência leu esse documento né, 

encaminhado pelo nosso prefeito com relação questão da inauguração dos postos de saúde, e 

aproveitar pra salientar o seguinte, eu tive lendo uma matéria do jornal a gazeta de hoje, e quando por 

exemplo lá no município de Governador  Itaipé no norte do nosso estado, é uma obra, um posto de 

saúde a mais de dez anos, a obra começada, inacabada foi preciso que  a comunidade  vereador Itamar 

Cristo se reunisse é fazendo além do mutirão da mão de obra, fizeram também um apanhado de 

material na comunidade para construir, entregar o posto de saúde para a comunidade, enquanto lá em 

governador do Itaipé, não sei o problema né, ao fundo qual o motivo, as reais situações neste caso e a 

gente vê e fica muito feliz, satisfeito de ver o município de Atílio Vivacqua, como o prefeito José Luís 

sempre fala,  é preciso que Atílio Vivacqua seja um município diferente, quando a gente vê o que tá 

acontecendo a nossa volta e ate mesmo em locais, munícipios mais distante, e a gente realmente vê que 

Atílio Vivacqua é um município diferente, né então lá enquanto a comunidade, as pessoas precisam se 

reunir mão de obra mutirão, pedir material nas lojas, nas casas pra terminar um posto de saúde, aqui 

em Atílio Vivacqua, Atílio Vivacqua nós entregamos, dois agora né, essa semana dois postos de saúde, 

uma na localidade de Santana, outro aqui na localidade de Nossa Senhora Aparecida, uma coisa 

fantástica, uma coisa de primeiro mundo quem foi lá viu, quem não foi né, que faça uma visita para ver 

que realmente é uma coisa extraordinária, e que vai trazer grandes benéficos com certeza pra aquele, 

pra aquelas, pra aquela comunidade e AMA né, um prédio que a principio parecia que não tinha jeito 

né, presidente, nosso presidente Romildo Sérgio fez ate lá o discurso uma bela, uma bela fala 

retratando toda uma historia daquela obra e pessoa disseram que não tinha jeito e teve jeito, né teve 

jeito a câmara de vereadores, nossa câmara fez o seu o papel na parceira com o executivo, devolvendo 

o prédio pro executivo e o que foi construído lá é coisa também pra gente tirar o chapéu, também uma 
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obra de primeiro mundo, com certeza a AMA aqui do nosso município vai ficar muito bem alojada, 

muito bem servida, e ai os nosso, nossos irmãos e irmãos que vão usar aquele espaço lá, com certeza 

vão ficar bastante agradecidos também, e lembrando que a pouquíssimo tempo atrás né foi inaugurado 

também a reforma da do posto de saúde ali do centro do doutor, doutor Cardil,  também a ampliação 

do posto de saúde lá no Alto Niterói, então quer dizer enquanto tem município, e o presidente tá me 

informando na sua região, aquela ali já esta terminando a poucos dias aí se Deus quiser, nós estaremos 

lá juntamente com o vereador Romildo Sérgio e o prefeito para fazermos a entrega, daquele posto de 

saúde para aquela importante comunidade, do nosso município, então a gente fica muito feliz e 

satisfeito por ver que Atílio Vivacqua esta  realmente é melhorando a cada dia, sendo realmente um 

município diferente, então a gente fica  muito feliz por isso e também por tá ter essa, esta fazendo parte 

desta, desse momento e parabenizar o perfeito e todo os seu secretariado que Jadson foi muito bem 

lembrado, o Joninha todos os funcionários da prefeitura, que com muito, muita determinação, fizeram 

ai uma bela entrega, belas obras que com um padrão de qualidade realmente muito bom, é então 

senhores, senhor presidente, senhores vereadores, com relação aos projetos que estão na Casa, nós 

tivemos o projeto de alienação de imóvel, que concernente a municipalidade, que aquele imóvel ali ao 

lado da rodoviária, onde o prefeito pede é autorização dessa Casa para  para alienação, não, não é 

doação direta né, vai ser feito todo um processo de alienação e os interessados vão poder participar né 

da, de todo processo e vai ter o valor estabelecido, como projeto nós temos aqui aquele, aquele prédio, 

aquele  imóvel, ele perdeu um porco o sentido dele, daquele objetivo inicial pra que ele foi construído 

e também aquela obra que foi feita ali as colunas tomaram muito espaço, daquele imóvel, mais ainda 

tem um valor, praticamente significante só talvez seja realmente o momento do município é fazer 

realmente a alienação desse imóvel e a com isso apurar um valor, com certeza vai ser um valor 

significativo com aquela intenção que o nosso  prefeito tem de fazer uma obra ali no Scarpão para 

poder abrigar ali definitivamente uma sede definitiva da secretaria municipal de meio ambiente, e 

outros setores também da prefeitura, com relação ao projeto, o projeto de lei complementar da lei 002 / 

2015, é que pede aqui o reajuste na correção da tabela salarial do magistério do nosso município, é um 

projeto que já não é a primeira vez que um projeto dessa natureza chega a essa Casa,  isso  é em função 

da aplicação principalmente do piso mínimo nacional do magistério, a parti do momento que o 

município precisa ai aplicar e obedecer desse pagamento desse piso, toda tabela ela sofre ai uma 
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modificação, e pra que possa então existir esse interfício mínimo, de uma carreira para a outra é 

preciso que faça realmente esta correção na tabela, então nós pedimos a todos os vereadores que 

possam olhar com carinho para esse projeto que com certeza é de grande valia, de grande necessidade 

que nós possamos ai aprovar pra que nós possamos ai comtempla toda classe ai do magistério,  e que 

tem feito realmente belo trabalho no município de Atílio Vivacqua, com relação ao projeto de lei 

004/2015, ai é o projeto que a gente chama ai do medico cubano no caso aqui é uma medica, doutora e 

algumas alterações tão sendo necessárias que sejam feitas ate porque, ate porque tive a informação, 

que por exemplo eu não conheço né, alguns vereadores aqui conheceu o doutor Rodrigo e doutora 

Sayonara, que prestam serviço ai no PSF do município, parece que já pediram rescisão de contrato, ou 

já estão me fase de rescisão para ir trabalhar em outro município, e no caso da nossa medica, ela tá 

tendo é convite de outros municípios para poder já que existe vaga, condições melhores pra sair aqui 

do nosso município, a informação que nós temos é que é de que ela tá realmente fazendo um bom 

trabalho aqui no município, esta agradando, as pessoas gostam de consultar come ela, gostam 

realmente da profissional é medica cubana, que agora, agora me falta a memoria e eu não consigo, não 

to lembrando o nome dela, doutora Tereza, então nesse APL 004/2015 ela altera o lei 1058 de 2014, 

onde a despesa é com moradia, com aluguel no caso, a prefeitura alugava um local, onde pagava 

diretamente ao proprietário o valor de 500 reais, e ai vem uma outra questão importante que a medica 

cubana, para que ela possa receber a visita do seu filho, que esta lá em Cuba, pra que ele sai de lá e 

venha visita-la, é preciso que ela tenha, um endereço, é preciso que ela tenha uma residência fixa no 

nome dela, então ao invés da prefeitura pagar direto ao proprietário, esse recurso será destinado para a 

medica, ela vai prestar conta disso ai mês a mês, ela vai fazer uma locação, de um determinado imóvel 

no nome dela, e ai ela vai mandar, feito isso ela vai mandar, vai encaminhar esse endereço pra Cuba 

pra que seja feito a montado um processo de, lá é meio complicado tá gente, eu não quero, peço a Deus 

pra nunca ir morar em Cuba, porque aquilo lá é bem complicado... / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Só fazer um comentário a respeito, a doutora Tereza, a minha filha por ser enfermeira 

tem um grau de ligação muito grande, e ela tá sempre na casa da minha filha, e só pra enriquecer o 

comentário de vossa excelência, ela tem 25 anos de formada e ate hoje o governo de Cuba fica com o 

dinheiro dela, do seu trabalho, 25 anos de formada, o dinheiro vai para o governo de Cuba e o que fica 

pra ela é algumas migalhas desse valor, e mais a despesa com alimentação e moradia...  /José da Costa 
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Neto (Vereador):- Agradeço pela contribuição do nosso presidente Romildo Sérgio, então vereador 

José Geraldo Papaceni, vossa excelência trabalhar o mês inteiro, e vossa excelência não ser dono 

daquilo que você produziu dentro daquele mês, ou seja, tudo aquilo que você produziu né, comprou, 

vendeu, apurou isso vai para o governo, no caso lá de Cuba, eis que a maior parte e menorzinha, a 

migalha, a menor parte que vai para os profissionais daquele pais, imagina nós aqui, to citando vossa 

excelência, mais são todos nós né, imagina eu né trabalhar o mês inteiro, e o dinheiro do meu trabalho 

não vem pra minha conta, igual nós temos aqui, conta aberta e vai direto pro funcionário, ou vai, isso 

vai pro governo o governo fica com a maior parte, e menorzinha, a menor parte vai pro funcionário, 

então isso ai é realmente uma coisa, a gente respeita né que eles tem toda uma cultura deles, toda 

forma de vida deles, mais não se aplica, não consigo entender né, como que isso poderia ser aplicado 

aqui, aqui no Brasil conosco, é complicado, então pra receber ai a visita do filho ela precisa, ela tem 

essa necessidade ai de ter residência fixa, endereço fixo, então é esse valor tá subindo inclusive, de 500 

reais, pra 1000 reais, e, e também o valor que tá sendo colocado pra cobrir despesas, com alimentação, 

porque é aquilo que eu falei anteriormente, nós estamos perdendo dois médicos do PSF já, a doutora 

Tereza tem proposta do município então é preciso já que ela faz, esta fazendo um belo trabalho aqui no 

município, é preciso que a gente tenha uma contra partida pra poder segura-la aqui pra poder continuar 

atendendo as pessoas aqui da nossa comunidade, então tá sendo colocado também, um valor de 600 

reais pra poder cobrir, despesas com alimentação da nossa doutora cubana, no caso a doutora Tereza, e 

ai tá sendo criado um elemento de despesa ai é dentro do orçamento que não tava previsto, então a 

gente pede ai a colaboração de todos, todos os vereadores, a vereadora Gessiléa, é, e a gente pede 

também ao nosso presidente que ele possa colocar esse projeto em votação, e pedirmos também a 

comissão, as comissões que possam dar os seus pareceres, para que a gente pudesse tá votando esses 

projetos ainda na sessão de hoje, por se tratar de projetos da mais alta importância pro nosso 

município, e outro projeto, é o projeto de lei municipal né 005/2015, é que são é, são convênios, são 

programas que aconteceram no ano de 2014, que estavam previstos no orçamento de 2014, mais que 

por esquecimentos, por alguns lapsos, na hora da montagem  final do nosso, nosso plano né, e no anual 

da lei de diretriz orçamental esses programas ele não foram colocados para 2015, então é esse projeto 

de lei 005, tá pedindo autorização da câmara para que se esteja votando o município seja autorizado a 

incluir ação PA, tá citando ai do PA 2014, 2017 plano da lei e também... / Romildo Sérgio Abreu 
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Machado (Presidente):- PPA... / José da Costa Neto (Vereador):- É PPA, eu to falando PA, por 

causa do PA lá da Conabe mais é PPA, plano publico anual, e a inclusão também da direção 

orçamentária que já vem acontecendo no município, mais inclusive por um lapso não sei, o que, que 

aconteceu realmente, mais não foi inserido ai para o orçamento de 2015, então nós pedimos ai também 

a contribuição de todos os vereadores, pra que a gente possa tá aprovando essa matéria, e lembrando 

que esses programas da, da lá da secretaria de ação social, são recursos que vem né de fora, fora, de 

fora do município, capitados de convênios, de programas, então nós não podemos perde, corremos o 

risco ai de perdemos esse recurso, eu agradeço o presidente, muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Só fazendo um comentário, na questão desses médicos, nós corremos um 

serio risco de perde quase todos os médicos do programa de, de PSF, porque na verdade desde da 

implantação do medico do PSF, e a vereadora Gessiléa presenciou aqui varias criticas de vereadores na 

questão da cumprimento do horário do medico do PSF, e isso vem se arrastando desda por, por, da 

implantação, que é cumprimento do horário, é muito difícil você exigi do medico 8 horas de serviço 

com salario que é pago, pelo PSF é muito difícil, só que o promotoria publico agora passou a exigi o 

horário desses profissionais, não só do medico, mais dos profissionais do PSF, não é só dentro de 

Atílio Vivacqua não, é dentro do Brasil, os médicos, os odontos, os enfermeiros, inclusive, fazendo um 

tempera juste de conduta para a implantação do ponto eletrônico, deu prazo, não sei se é 20 dias, 30 

dias e nós vamos ter que, só nós não todos os municípios tão tendo uma dificuldade muito grande em 

manter esses profissionais, o município que puder enfiar a mão no bolso e esmagar mais, vai ter o 

medico se não pode haver ai um esvaziamento muito grande nos médicos do PSF, os médicos citados 

pelo vereador Zé da Costa Neto, se eu não me engano já foram embora,  a prefeitura de Castelo 

resolveu abriu os cofres e vão levar vários profissionais, que tiver essa disponibilidade ai de 

abandonar, o PSF, fazendo plantão ou ate mesmo PSF lá, mais bem remunerado, então nós vamos ter 

uma dificuldade muito grande em manter esses médicos, já vivemos isso em 2010 não sei se vereadora 

Léa lembra, vivemos isso em 2010 o salario com baixo e os outros oferecendo mais, foi um terror pra 

manter os médicos aqui e novamente agora em 2015 vamos ter o mesmo problema para manutenção 

dos médicos aqui no nosso município, vereador Itamar, vereador, vereador Sandro, vereador Jovaci, 

vereadora Gessiléa, vereador Zé Geraldo Papaceni, vereador roberto Alemonge, vereador Pedro, 

desculpe pulo a seleção, segundo expediente ai vereador Zé da Costa Neto. / José da Costa Neto 
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(Vereador):- É talvez essa sessão vai ser uma sessão bem mais curta que a sessão passada, mais eu 

volto a essa tribuna senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Gessiléa, pra reforça o 

pedido de que nós diante da grande urgência, da grande necessidade, da grande importância desses 

projetos, principalmente com relação ao projeto da, do medico cubano, a questão da correção da tabela 

do magistério e também do projeto da secretaria de ação social, eu vejo esses três projetos, te agradeço, 

agradeço a lembrança do nobre colega vereador Jovaci, tá errado de novo, mais em vez de ação social 

é assistência social, obrigado vereador Jovaci, então eu vejo assim que são três projetos é apesar da 

importância que cada um tem , o que diz respeito a nossa analise, o nosso voto eu vejo que nós 

estamos bastantes seguros, tamos com esses projetos bem, numa base legal pra que nós possamos estar 

analisando e votando né, e ate mesmo aprovando esse projeto e são projetos que tem bastante impacto 

na vida da nossa, da nossa população né, porque o nosso nobre colega vereador Romildo Sérgio 

reforçou a questão dos médicos, já vivemos momentos bastante difíceis né presidente com relação a 

salario, a comparação de salario pago por Atílio Vivacqua em relação a outros, pagos por outros 

municípios, nós sabemos que a gente concorre com os municípios que tem um orçamento muito 

superior ao nosso, então quando nós temos a doutora Tereza que realmente tá prestando um grande 

trabalho, aqui no município as pessoas gostam de consultar com ela e ela tem interesse de ficar aqui, 

apesar de já ter tido convite de outros municípios ela tem interesse de ficar aqui no município, então eu 

vejo que é hora da gente da ai a nossa contra partida, o município vai ter ate, porque esse recurso ele já 

é dentro do programa, né presidente, esse do medico cubano, então o município não vai, não vai se 

sacrificar digamos assim, pra poder da essa contra partida, então cabe perfeitamente, esses valores 

cabem perfeitamente dentro do orçamento, então eu vejo que nós possamos, eu peço ao presidente que 

possa colocar esses projetos em votação, porque são projetos que cabem perfeitamente dentro do nosso 

orçamento né, a questão do magistério é uma questão como eu disse não é a primeira vez que um 

projeto dessa natureza chega a essa Casa, também é um projeto que vai ter um impacto financeiro vai, 

mais é uma categoria importante pro nosso município, e são valores que também cabem perfeitamente 

dentro dos recursos da educação né, e com relação ao projeto da assistência social, é são projetos que 

já existem no município e são recursos que são capitados de fora para dentro né, então não tem 

impacto significativo nenhum na questão orçamentaria do município de Atílio Vivacqua, é apenas 

precisamos criar esses elementos de despesas e por um lapso de esquecimentos foram, não foram 
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colocados pra 2015, então eu conclamo aqui, peço aos nobres colegas vereadores né, que o presidente 

possa colocar, pelo menos esses 3 projeto em votação, pra que a gente possa analisa-los e aprova-los 

porque são realmente de bastante interesse para o nosso município, obrigado. / Romildo Sérgio Abreu 

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

agradecer a Deus por mais uma tarde, que Ele nos concede sua mão e sua graça, os nossos trabalhos e 

aqui comprimento a Mesa, na pessoa do senhor presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, vice-

presidente vereador Jovaci, e o secretario vereador Itamar, nosso assessor doutor Moacyr, boa tarde a 

todos nós, colegas vereadores, servidores dessa Casa, nosso amigo Júlio Cesar, menino nasceu ai no na 

nossa, no nosso município, cresceu junto com a gente e sua presença nos honra Júlio César, é 

importante para nós, eu vim a tribuna só para fazer algumas colocações e dizer que aqui esses projetos 

são projetos importantes, creio que todos estão aptos aos projetos estamos acompanhando atentamente, 

é com certeza são projetos de grandes importâncias, então a gente vai tá atentamente observando a 

questão dos projetos, quero parabenizar o vereador pela sua esplanada é quero também fazer um 

respaldo aqui presidente a vossa excelência quero levar aqui meu obrigado pela gentiliza do senhor 

prefeito José Luís, pela sua, seu agradecimento, pela sua municipalidade a todos os homenageados, foi 

né colocado ai né na suas falas,  homenageados que contribuíram para o município de Atílio Vivacqua, 

nas doações, são pessoas merecedoras, de serem homenageadas pelos serviços seus prestados no 

município, então me parece que pela primeira vez eu, chego a essa Casa um agradecimento muito 

importante, isso é importante, as coisas quando são importantes a gente tem que falar a verdade, tem 

que valorizar, é eu nunca vi na ocasião chegar um agradecimento dessa natureza pelo prefeito, quero 

aqui render meus parabéns pela inauguração das obras né, quero dizer que são todos importantes, 

principalmente quando se fala na área de educação e saúde, a gente fica bastante feliz, porque é isso 

que nós precisamos, é isso que o nosso povo precisa, é ter segurança, ter saúde, ter educação, isso é 

importante para o nosso município, algumas palavras me contra diz, porque o vereador Zé da Costa 

Neto fez ali uma, uma colocação a respeito de uma reportagem vereador e eu vi essa reportagem no 

fantástico domingo, passou no fantástico essa reportagem, e achei assim é, é, é nossos governantes, 

nossos lideres políticos as vezes deixam muito a desejar, mesmo sem assim o esclarecimento que se 

passa as vezes não sabemos assim a realidade do município no qual isso tá acontecendo mais teria que 

ter né, uma satisfação ao pais, ao estado a população em relação ao fato como aquele, mais me trouxe 
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assim uma preocupação que eu venho já assim vendo né, desde de muito tempo né, é a estrutura que 

nosso município tem me relação, vem se alavancando a cada dia em relação a saúde, mais também 

deixa essa preocupação em relação da gente ter como manter depois essa estrutura, manter é 

funcionando, a isso nos preocupa, ate porque muitas questões foram colocadas aqui a respeito do 

medico, a respeito do profissional, a situação que gente chegamos, e isso também nos traz uma certa 

preocupação, corremos o risco, mais também nós temos essa estrutura e temos que tentar manter essa 

estrutura, nosso município é abençoado, nosso município é, é, é nosso estado é abençoado o estado do 

Espirito Santo age pela força do Espirito Santo, então isso segue é importante, então aqui é as minhas 

falas, quero deixar aqui, e, é, mais deixar aqui uma, uma certa preocupação,  é eu queria aqui também 

colocar, fazer uma colocação que desse projetos, os projetos que sobe, que vai concluir os programas 

federais, os convênios é isso nos traz também uma garantia que o, que temos bastantes atenção do 

nosso líder politico, da atenção ao nosso município, então isso fortalece a administração, fortalece dar 

segurança em relação a isso, então venho aqui também fazer meus agradecimentos, parabenizar o 

prefeito pelas suas, suas confederações e que, que a gente podemos fazer acontecer cada vez mais, nós 

somos os responsáveis, possamos estar cada vez mais procurando e dando condições, é ao município 

de crescer, nós estamos aqui por bem então nós queremos colocar aqui coisas para que o município 

cresça, não é para alguns, é para todos, que todas as vontades sejam feitas de forma igualitária, muito 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- É vereador Itamar. / Itamar Moreira 

dos Santos (Secretario):- Cumprimentar a Mesa, presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, vice-

presidente Jovaci Duarte, assessor jurídico desta Casa doutor Moacyr Travaglia, e eu secretario Itamar, 

nobres colegas vereadores, é Júlio César que honra com sua presença, é uma satisfação muito grande 

estar aqui nessa Casa de leis, é vereador José da Costa Neto, obrigado ai pelo planejamento também 

das suas falas, e direcionou a mim e a gente fica vereador muito, o vereador Pedro Sampaio fez aqui 

sua colocação sobre isso que falou sobre passar no fantástico, é eu ate assistir o fantástico no domingo, 

mais eu não consegui vê essa parte, e as vez a gente se distrai por algum momento e, é uma coisa que 

sinceramente e eu já vi e ouvi vereador, não sei por qual motivo também vereador uma situação aqui é 

perto da gente, eu vi uma situação ali perto pra frente de Pacotuba, para frente de aonde eu fui numa 

inauguração que houve, ate porque não fui entendendo, ate hoje, porque se fosse eles construíram um 

posto de saúde, isso ai Monte Alegre, e eu tive a honra de ser convidado hoje minha nora pra que eu 
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participasse e também foi uma coisa que eles fizeram com o próprio recurso, e onde também eu fiquei 

ate assim um pouco intrigado, que o prefeito Castiglione chegou também, foi bem recebido por eles, e 

entendeu uma alegria muito grande mais, eles construíram aquilo com o próprio recurso, eu vi o 

comentário Castiglione,   prefeito de Cachoeiro de Itapemirim parabenizou eles, e assim diante da 

situação que vossa excelência falou aqui é uma coisa que as vezes, cada caso é um caso, então a gente 

quer então fica feliz, então igual vossa excelência citou aqui, o vereador Pedro e o José da Costa Neto 

vereador, o nosso município esta de parabéns, graças a Deus, é, é abençoado me orgulho porque 

pessoas que, o estado do Espirito Santo esta de parabéns, parabenizo aqui o prefeito Zé Luís que é 

incansável corre atrás para não perde os convênios, ele tem feito um trabalho de qualidade realmente 

no nosso município, e parabenizar aqui também a secretaria Adriana, porque saiu mais com certeza fez 

um trabalho de qualidade aqui no município, e com isso vai deixar aqui saudades também, porque as 

vezes que eu procurei nunca teve dificuldade sempre fez na medida do possível, fez e serviu sem 

trabalho algum, parabéns Adriana, parabéns coordenadores do PFS, enfim enfermeiros, coordenadores 

e etc, pelo trabalho que tem feito, quero falar aqui também sobre as unidades de saúde que foram 

inauguradas, Nossa Senhora de Santana, hoje aquele povo também merece comunidade estava lá 

reunida, porque estão de parabéns porque o povo realmente, eles estavam querendo e foram pra ver, e 

parabenizar porque realmente a comunidade, aquela unidade que foi inaugurada, é dos países de 

primeiro mundo, porque realmente ficou extraordinário porque tudo que precisar existir na unidade de 

saúde, tem hoje pro povo de Santana, e assim também aonde foi inaugurado o, o nome de senhor 

Antônio Orlando Gava, família  merecedora e todos os moradores ali em Santana e volta Córrego da 

Fama mora são merecedores, como aqui na unidade de Nossa Senhora Aparecida, foi inaugurada uma 

unidade de saúde da mesma forma, unidade de saúde com todos os equipamentos, de qualidade 

extraordinário, e o povo de Nossa Senhora Aparecida tenho certeza que vão ser bem atendido, temos 

medico do PSF, pra atendimento de qualidade, enfermeiros, e coordenadores do PSF, também dando 

assistência de qualidade, e também falar um pouco da onde foi inaugurado também vereador, ficou 

extraordinário o prédio ali, eu falo tudo onde vai ser hoje, vai ter atendimento da AMA, marca 

consultas e ainda fisioterapias, pelo tamanho da obra vice-presidente, presidente é ficou mais bonito, 

ate alguns dos vereadores já pediram, quem não foi faz favor quando puder ir ver, o presidente, dona 

Iracema, posso assim dizer que tivemos juntos e eu posso dizer que considero como mãe minha 
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também pelo tempo que a gente teve uma convivência, sim eu permito... / José da Costa Neto 

(Vereador):- Vereador me concede uma parte? / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Parte 

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

Costa Neto (Vereador):- Eu queria falar pro vereador Itamar, é eu fiquei realmente surpreso, não tive 

a oportunidade de ir na inauguração de Santana, mais tive a informação que lá deu muita gente, muita 

gente mesmo, começou a inauguração e foi gente em peso, os moradores de Linda Aurora, São Pedro, 

Córrego da Fama, Santana, daqui a rua muitas pessoa foram, foi realmente, do Sumidouro, foi 

realmente uma entrega belíssima e com forte apoio popular, então isso mostra realmente que essa 

administração esta no caminho certo,  e ai quero destacar também que Santana foi numa quarta feira, e 

na sexta feira né, na sexta feira as inaugurações de Vila Reis e Nossa Senhora Aparecida, dia um 

pouco difícil de juntar as pessoas, mais de uma imensidão de pessoas também lá na entrega do posto 

de saúde de Nossa Senhora Aparecida e  da AMA ali na Vila Reis, então isso também demonstra né 

que as pessoas estão realmente satisfeito com aquilo que estamos entregando, com o padrão de obras 

fantásticas, que com certeza ali as pessoas vão ser muito bem atendidas na área da saúde. / Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- Realmente vereador claro lá, sem duvida uma unidade de saúde 

precisa a gente pode completar o medico é dentista, enfim então tem tudo e parabéns pra aquele povo, 

realmente esta bem bonito e falando do projeto que altera a lei 1058 de 2014 que assegura moradia e 

alimentação aos médicos que prestam serviços ao município de Atílio Vivacqua, através do projeto 

mais medico, para o Brasil autoriza abertura de credito especial para de despesas não previstas e de 

outras providencias, é a gente estava ouvindo o nobre colega atentamente falando sobre médicos, e 

realmente nós corremos um grande risco, de perdemos os médicos que já se encontram no município, 

ate porque também, geralmente se for ver em matéria de competir com, ai com municípios vizinhos, 

vai ser muito difícil ate, existe pessoas a doutora Tereza, doutor Rodrigo são médicos, que ele já pediu 

sua licença e saiu, e ela eu vejo que gente que nos cerca que ela construiu uma amizade muito rápida, e 

gostou do nosso município, então eu acredito que alguns vão ficar ate mesmo costume, e porque 

também não querem se deslocar, e que Deus nos ilumine, ilumine os médicos, e que mais nós 

possamos fazer, dar a nossa contribuição para o município naquilo que estiver ao nosso alcance, muito 

obrigado, tenham uma boa tarde e uma boa noite a todos. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Primeiramente agradecer a 
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Deus por mais, podermos estar reunidos aqui mais uma tarde, cumprimentar o presidente Romildo 

Sérgio, o vice Jovaci, secretario Itamar, doutor Moacyr, todos os funcionários dessa Câmara, todos os 

vereadores, Júlio seja bem vindo, secretaria Rita mais uma vez com a gente seja sempre bem vinda, eu 

queria só dar os parabéns ai ao prefeito por mais essas obras, por tá olhando pra as pessoas do 

município que merecem, onde tão sendo colocados os postos de saúde, são lugares carentes né, e que 

vai atender varias outras comunidades ao seu redor, então parabéns ao prefeito, parabéns a Jackson, 

parabéns a equipe de pedreiros, de serventes, parabéns a ao Saçurana da eletro né, e porque são 

guerreiros, são pessoas que pecam firme quando precisam eles estão prontos a ajudar, Pedro, o Pedro 

Sampaio sabe do que eu to falando, né Pedro, nós passamos por lá esses dias, dei uma passadinha por 

lá, e quando precisam são parceiros, então temos que valorizar essas pessoas, e parabenizar também a 

secretaria Adriana, que esse ano vai sair da secretaria fez um belo trabalho, como um dos secretários 

que aqui estão, então parabenizar e agradecer Adriana pelo que ela fez pelo nosso município, este 

tempo que ela esteve a frente da secretaria de saúde né, sem mais retorno a palavra ao presidente. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci, vereadora Gessiléa. / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- Gostaria de cumprimentar o senhor presidente Romildo Sérgio, seu 

vice-presidente Jovaci, nosso procurador, colegas vereadores, secretaria, nosso companheiros que 

estão nos visitando, a todos os funcionários uma boa noite, é eu queria vim na a tribuna pra falar 

mesmo, acho que eu tava aqui conversando com o procurador, acho que o Zé Neto, acredito que o 

vereador líder do prefeito deve ter falado sobre a audiência publica municipal é do plano municipal de 

educação teve, sexta feira ali na agricultura onde foi discutidos as diretrizes, quer dizer na verdade 

foram apresentados, os discursos já foram feitos por todos as comissões né alguns meses atrás, ou 

dizendo ano passado né, foi tudo tratado, foi muito importante, é eu acredito que já vem atual, né 

secretaria dessa Casa pra estarmos aprovando, essa, esse, esse principal de educação, onde fica o se 

bem que nossa realidade né, é, é adequando a lei federal, então é, ele foi muito bem apresentado, muito 

bem colocado, todos nós né podemos tirar duvidas ali, é foi muito importante, foi uma pena que alguns 

dos principais diretores  não  puderam estar ali, mais tenho certeza quando ele vier pra essa Casa, ele 

vai ser bem esplanado, bem colocado pelo colega José neto, por mim, pela própria secretaria Rita e em 

relação ao projeto de, de, mais medico que é um projeto, um novo projeto enfim ,ele realmente não 

tem como estar votando, nós passamos por momentos difíceis na saúde, é como o presidente disse é 
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como a quatros anos atrás, nós passávamos pela mesma coisa, e nós temos que nos agarrar a tudo isso, 

e chega ate a nós, como foi dito ate agora pelo cidadão pra usar um serviço que o PSF, estão prestando 

então, enfim, jamais gostaria de estar votando aqui esse projeto é um coisa que ficou, que me chamou 

a atenção é como aumentou pouquinho a alimentação né, é mais se precisa tenho certeza nós estaremos 

aqui suplementando pra poder aumentar porque as coisas aumentaram bastantes, vamos fazer compra 

ai com um salario ai não, então enfim, a diferença foi pouca, foi só 100 reais, foi de 500 pra 700, mais 

tenho certeza que o resto da vai ser votado, será uma honra, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Zé Geraldo Papaceni, vereador Roberto Alemonge. / Roberto 

Alemonge de Souza (Vereador):- Cumprimentar a Mesa ai, presidente Romildo Sérgio, vice-

presidente Jovaci, secretario vereador Itamar, nosso assessor jurídico, assim cumprimento a todos os 

vereadores, Rita, Zé Carlos, chegou bem na hora bem vindo, Júlio César seja bem vindo, eu ouvi ai 

pelo líder do prefeito José da Costa Neto, nós temos ali uma doutora, não desfazendo das outras que 

passaram pelo posto de saúde, é muito ruim perde uma doutora igual aquela, porque já tá se 

melhorando um pouco, ela trata todo mundo com carinho, muito bem, hoje acho que tá lá com sua 

filha é sua filha Romildo que tá lá também, é sua filha que tá com a gente lá, pois é ela atende muito 

bem, e eu quero dizer ao líder do prefeito que aqui meu voto é favorável, e quero também parabenizar 

as obras que foi, construídas, muito bonita as obras, de menos aquela também lá da Vila que não deu 

pra mim ir, mais as duas daqui eu conclui junto, realmente eu achei muito bonita muito importante, 

mais eu quero também parabenizar o prefeito, porque na comunidade tá sendo feita, feito a empresa 

que tá sendo um trabalho, diferenciado no município, que e se todo o vereador tiver a oportunidade de 

fazer uma visita, na empresa procura o proprietário e faz uma visita na empresa vocês tão vendo que o 

trabalho tá sendo feito, e as proprietários se pegar firme, é eu acredito que o município daqui uns 

tempos vai ser muito melhor nossas aguas represadas aqui para parabenizar esses meninos, essa gente, 

esses funcionários, que são eu achei um trabalho de primeira linha o trabalho deles, trabalho muito 

bom, eles trabalham com alegria, trabalha satisfeito o dia todo, isso foi muito importante pra esse 

funcionário, que eu peço ate o líder do prefeito que se caso a represa que já foi feita, se o senhor puder 

fazer uma visita, vai ser muito bom tá sendo um trem de primeira linha, eu agradeço aqui e uma boa 

noite a todos. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós vamos, apenas o projeto, projeto 

04 esta apto a votação, esta com parecer das comissões, finanças e também da comissão de justiça e 
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redação portanto, o único projeto apto a ser votado é projeto 04 que altera a lei 1058, e assim 

assegurando moradia e alimentação aos médicos que prestam serviços, do programa mais médicos, 

então projeto apto a votação nesta sessão, eu gostaria que os colegas das comissões durante essa 

semana, se dedicassem aos demais projetos que estão na casa pra gente estar votando ai na próxima 

sessão dado a urgência de alguns projetos principalmente, esse projeto que altera  o projeto de lei 02 

que substitui a tabela salarial dos profissionais do magistério, vamos estar colocando regime de 

urgência os seguintes projetos, regime de urgência projeto 002 de 2015, autoriza o poder executivo 

municipal a substituir tabela salarial e o anexo da lei complementar 785 de 2009 para conceder reajuste 

aos profissionais do magistério no município de Atílio Vivacqua, para 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 Roberto. / 

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

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

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

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

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

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

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

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado o regime de urgência da lei complementar 

002, presidência vota favorável, projeto de lei 005 poder executivo que autoriza o município de Atílio 

Vivacqua, a incluir na ação do PPA 2014 a 2017 lei numero 1041 de 25 de novembro de 2013, e na 

LDO numero 1072 do dia 29 de agosto de 2014, abertura de credito adicional especial para inclusão de 

despesa não prevista na secretaria municipal de ação social, e dá 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 Roberto. / Roberto 

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

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

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

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

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

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

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Presidência vota favorável, aprovado por 

unanimidade o projeto de lei 005, projeto de lei 004 que altera a lei 1058 de 2014 que assegura 

moradia e alimentação aos médicos que prestam serviço ao munícipio de Atílio Vivacqua através do 

projeto mais medico para o Brasil, que autoriza a abertura de credito especial para a inclusão de 

despesas não previstas e dá outras providencias, 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 Roberto. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. / Romildo 

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

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

Costa Neto (Vereador):- Voto favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é favorável. / Romildo 

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

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

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

(Presidente):- Aprovado por unanimidade o projeto de lei 00, regime de urgência projeto de lei 004 de 

2014, votação do projeto 004 na integra vereador Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador): 

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

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

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

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

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

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

José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado 
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(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 projeto 

00, 004 de 2015, que altera a lei 1058 de 2014, horário de liderança PSDB, vereador Zé da Costa Neto. 

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

aproveito este momento para cumprimentar e agradecer, a secretaria Rita Costa que esta presente, 

nessa sessão, ao Júlio, Júlio Cansian também o Júlio Abreu que nos prestigia com sua presença, ao 

João Carlos filho, ao João Carlos que é nosso amigo, e filho de uma grande amigo nosso o Nestor 

França, lá da Independência, obrigada João pela sua presença, quero é senhor presidente nobres 

colegas vereadores, vereadora Gessiléa, é também agradecer aqui aos, aos grandes serviços prestados, 

prestados a este município, pela enfermeira Adriana e desrespeito ao trabalho dela como enfermeira e 

os anos que ela ficou ai  a frente da secretaria municipal de saúde, e desde já parabenizar e receber 

também com muito carinho, o enfermeiro Tiago Gava, é suplemente do vereador, exerceu mandato 

nesta Casa, como vereador por alguns meses, o Tiago Gava que assumi a parti, oficialmente a partir de 

ontem, segunda feira assumiu a secretaria municipal de saúde de Atílio Vivacqua, e os votos aqui para 

que o Tiago Gava possa realmente fazer ai um grande trabalho a frente dessa secretaria, tão importante 

parte para atender a de melhor forma os nossos, os nossos munícipes, e desde já coloco-me  a 

disposição como secretario de agua para contribuir para da, da forma que a gente puder, da melhor 

forma que  a gente puder, então parabéns ao Tiago, por ele ter portanto ai assumido a secretaria 

municipal de saúde, quero também aqui salientar, a gente já ia ate fazer o comentário na sessão 

passada mais a sessão ela se alongou muito e não foi possível, mais dias atrás é nós tivemos 

juntamente com o presidente dessa Casa o vereador Romildo Sérgio, o prefeito José Luís, secretario 

Marcio Menegussi, nós tivemos, também o Robson que estava nos acompanhando neste dia, e o 

secretario Niltinho, nós fomos recebidos no gabinete do senador Ricardo Ferraço, em Vitória e levando 

aqui o preito dos nossos agricultores, principalmente com relação aqui o problema a estiagem, aqui no 

nosso município, então, então levamos ao senador Ricardo Ferraço, principalmente a questão 

relacionada a prorrogação de dividas agrícolas dos nossos agricultores em função do período estiagem, 

e quero agradecer ao Ricardo que foi muito receptível e esta muito preocupado com esta situação, e já 

tá tomando providencias lá em Brasília inclusive semana passada, o nosso presidente viajou 
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novamente a Vitoria juntamente com o prefeito, eu e Marcio não foi possível a nossa ida lá, com numa 

reunião com  mais de 20 municípios que já decretaram ou já estão decretando estado de emergência, e 

juntamente com a federação da agricultura pra tratar desse assunto,  então nós queremos agradecer ao 

Ricardo Ferraço pelo grande bem em favor aos nossos agricultores, fez bem, que estão ai é sendo 

pouco penalizados, com relação a estiagem e agradecer também ai que na semana retrasada nós 

tivemos ai é em audiência com o vice governador do município do Espirito Santo, César Conabe que é 

do meu partido PSDB, o César Conabe também nos recebeu muitíssimo bem, e levamos também 

vários preitos do municípios, vários preitos e esse preito principal que a questão da estiagem no nosso 

município, então queremos fazer esses dois agradecimentos ai, ao senador Ricardo Ferraço, ao vice 

governador César, César Conabe, que estão ai solidários ao município de Atílio Vivacqua, 

principalmente ao produtores rurais que estão sofrendo muito com o problema da estiagem, e quero 

aqui também parabenizar o nosso prefeito José Luís e ao secretario Marcio Menegussi, ai eu faço uma 

destaque para o Marcio  que com muita fulgância tem dado ai o socorro ao imediato aos nossos 

produtores rurais, e ai onde esta o verdadeiro Roberto Alemonge, convocou ai a questão dos projetos 

das implantações das barragens, e realmente vale é a pena a gente falar novamente é que Atílio 

Vivacqua esta saindo na frente com relação a este socorro a esta obras, vereador Roberto nós somos 

muito importante hoje na propriedade rural, então são já com varias obras já realizadas, já foi feita a lá 

na sua propriedade, a propriedade do Teotônio Rafael, propriedade do João Francisco, do Pedro 

Rafael, agora mesmo a maquina tá terminando uma barragem  fantástica lá no Alto Carretão, é não foi 

possível visitar a sua obra mais a gente tem dado todo suporte ao Marcio, inclusive eu quero agradecer 

ao meu amigo Teixeira do Incaper de Cachoeiro que teve aqui na semana passada,  dando um mini 

curso sobre construção de barragem para que ele faça as obras, mais faça com segurança, para que elas 

possam ser utilizadas da melhor forma e não oferecer risco ai para as pessoas do interior com essas 

barragens, então quero realmente é destacar aqui e agradecer e parabenizar o prefeito e o Marcio nosso 

secretario de agricultura que tem acho que o Marcio não tá nem dormindo, ele tá trabalhando, hoje 

mesmo ele falou comigo que o dia podia ter mais umas horas, porque tá ficando pequeno, então mais 

agradecer ai pela sua fulgância, parabeniza-lo pela, pelo grande trabalho que ele tem feito ai 

socorrendo os nossos agricultores nesse momento difícil, muito obrigado.  /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- PSD, a secretaria solicitou ai cinco minutos pra conversar ai com os colegas 
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vereadores, então nós vamos suspender a sessão por cinco minutos para atende-la, gostaria de estar ai 

retornado os nossos trabalhos e agradecendo ai os colegas vereadores que atenderam o apelo  da 

secretaria de educação, através de sua secretaria Rita Costa, e tornando esse projeto, 002 apto a 

votação, então desde já ai obrigado por terem atendido, o apelo da secretaria, então vamos estar 

colocando o projeto em votação, projeto de lei 002 de 2015 que autoriza o poder executivo municipal a 

substituir a tabela salarial, e anexo da lei complementar da lei 785 de 2009, para conceder reajuste aos 

profissionais do magistério do município de Atílio Vivacqua dá outras providencias, vereador Sandro. 

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

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

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

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

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

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

Vereador Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é favorável. / Romildo 

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

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

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

(Presidente):- Presidência vota favorável, aprovado por unanimidade o projeto de lei 002 de 2015, pra 

finalizar eu queria apenas, completar as falas do vereador José da Costa Neto em relação as obras 

inauguradas, que gostei das questões dos postos de saúde mais fiquei encantado com a capacidade de 

atendimento da AMA, um espaço perfeito grande, 5 salas, 5 consultórios e  uma sala de fisioterapia 

enorme, e a aparelhagem que fiquei encantado com aquele espaço, sai de um espaço precário, ruim 

tudo tumultuado pra ir pro um espaço enorme que com condições de atender bem, a todas as pessoas 

que procuram este espaço, então confesso que fiquei encantado com esse espaço da AMA, com o 

serviço que nós vamos poder estar oferecendo, a população com um serviço de qualidade, com espaço 

adequado para aqueles que procuram aquele serviço, gostaria de estar apenas registrando a minha 

tristeza, com a saída da secretaria Adriana Faveiro Jorge que nos deixou ai, no ultimo dia do mês de 

fevereiro, né mais infelizmente dado alguns problemas pessoais ela vai deixar de ser secretaria desse 

município, mais como secretaria fez um belo serviço pro este município, e rendo ai a ela os meus 
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parabéns pelo serviço prestado, e a tristeza ai com a perda dessa profissional, que no meu 

entendimento uma bela secretaria de saúde, e esse município vai contar com o atendimento na área da 

suade ate antes da Adriana e depois da Adriana porque ela foi realmente um diferencial na minha 

modesta opinião na questão da saúde, peço desculpas aos colegas vereadores, né pela minha, eu não 

vim vestido adequadamente, eu tinha um medico as cincos horas, medico não ia fazer uma ressonância 

as cinco horas e foi cancelada e ai eu vim pra sessão do jeito que eu estava  então desculpe ai por, 

pelas mas vestes é isso Sandro, não tendo mais nada a deliberar esta encerrada, lembrando que sexta 

feira, sexta feira nós temos uma sessão extraordinária comemorando o dia internacional da mulher, 

como nós vamos estar homenageando uma mulher diferenciada, espero que os colegas, estejam todos 

cedo e que convidem as pessoas, os convites tão com vocês, convidem as pessoas pra se fazerem 

presentes aqui, para fazer uma bela sessão 19 horas e 30 na próxima sexta, não tendo mais matéria a 

deliberar, tá encerrada esta 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, 03 de Março de 2015. 
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