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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2015. 

 

Aos trinta e um dias do mês de Março 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):- Senhores boa tarde, com a graça de Deus eu declaro aberto mais uma sessão 

ordinária nesta Casa, gostaria de estar convidando o vice-presidente dessa Casa o vereador Jovaci, 

vereador e secretario Itamar, também o procurador jurídico dessa Casa doutor Moacyr, pedir o 

vereador José da Costa Neto que faça a leitura do texto bíblico que se encontra em Isaías 9 versículo 

de 1 a 6. /José da Costa Neto (Vereador):- Isaías nove versículo, versos de 1 a 6, o povo que andava 

nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para todos que habitavam num pais tenebrosos, 

multiplicastes o povo, aumentastes o seu prazer, bom é alegraste, alegra-se diante de ti, como alegria 

da colheita como no prazer dos que repartem despojos de guerras porque quando no dia de Madiam, 

quebraste a canga de suas cargas, a vara que batia em suas em suas costas e o bastão do capataz de 

trabalhos forçados porque toda broca que pisa com barulho e toda capa que empapada de sangue serão, 

serão queimadas, devoradas pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, 

sobre seus ombros esta o manto real e ele se chama conselheiro maravilho, Deus forte, pai para 

sempre. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Passo a palavra ao vereador secretario 

Itamar para que se faça, a chamada nominal dos colegas vereadores e a pauta com 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):- José Geraldo Papaceni. /José 

Geraldo Papaceni (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Jovaci Duarte 

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

(Secretario):- Sandro Duarte Gariolli. /Sandro Duarte Gariolli (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, Gessiléa da Silva Sobreira. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Presente. /Itamar 
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Moreira dos Santos (Secretario):- Roberto Alemonge de Souza. /Roberto Alemonge de Souza 

(Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Romildo Sérgio Abreu Machado, 

projeto de lei numero 058 de 2014, define o imóvel pertencente à municipalidade como bem dominical 

autoriza o poder executivo aliena-lo e dar outras providencias, projeto de resolução numero 002 de 

2015, da Mesa Diretora altera o anexo 1 da resolução, numero 002 de 2007, poder legislativo ata da 5ª 

sessão ordinária da câmara municipal de Atílio Vivacqua, realizada no dia 17 de março de 2015, não 

tendo mais nada retorno a palavra ao presidente. /Jovaci Duarte Lopes (Presidente em Exercício):- 

Vamos dar inicio agora a um pequeno horário, ao pequeno expediente passo a palavra ao líder do 

prefeito, o vereador, José da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer a Deus 

por mais esse momento, comprimento com uma boa tarde presidente em exercício neste momento, 

nobre colega vereador Jovaci Duarte, comprimento também o secretario nosso colega Itamar Cristo, 

doutor Moacyr, nobres colegas vereadores, vereadora Gessiléa, todos os funcionários que, funcionários 

que estão nos assessorando nesta sessão do dia de hoje, senhor presidente, nobres colegas vereadores 

com relação ao projeto, com relação ao projeto de alienação, de bem imóvel pertencente a 

municipalidade, projeto que já esta na Casa, a vários dias, a varias sessões já temos é os pareceres, de 

duas as comissões, e projetos este que esta para analise, dos colegas vereadores, eu quero senhor 

presidente apenas é, colocar aqui em nome do executivo municipal, havendo necessidade por parte dos 

colegas vereadores, é havendo necessidade de maiores explicações, com relação a este projeto se, é se 

algum, o nobre colega vereador verificar que falta algum documento, algum, algum informação a mais, 

nós queremos é gostaria de aproveitar a sessão de hoje para, para que a gente pudesse tá ouvindo e 

dessa forma é repassar para o executivo, é para que ele possa é providenciar de imediato essa 

informações, para que elas cheguem a todos os vereadores para que a gente possa então tá fazendo um 

nivelamento com relação a este projeto, para que a gente possa então é tá votando esse projeto né, 

talvez na próxima sessão, ou não sei, é então eu quero aproveitar esta sessão, este momento, pra que a 

gente possa então tá ouvindo ai as colocações de cada vereador, é dada uma vez verificada a 

necessidade de maiores informações, algum anexo que porventura não tenha vindo junto com este 

projeto de lei, que a gente possa esta relacionando essa reivindicações, e passando então para o 

executivo para que o mesmo possa estar tomar  as providencias necessárias para que essas informações 

cheguem ate todos  nós aqui, para que nós possamos então montar, esse projeto com maior 
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conhecimento, então é o que eu tinha no momento obrigado. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-

presidente):- Vereador José Geraldo Papaceni, vereador Sandro Duarte Gariolli, vereador Pedro 

Oliveira Sampaio, vereador Itamar Moreira dos Santos, vereadora Gessiléa Silva Sobreira, vereador 

Roberto Alemonge de Souza, vereador Romildo Sérgio se encontra resolvendo um problema interno 

da Casa, bom gente a agora então eu vou dar por aberto o segundo expediente, novamente com a 

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

colegas vereadores, vereadora Gessiléa, é o primeiro expediente né, é primeiro expediente que fala, 

esse que acabou de acontecer, esse é primeiro, então é nós notamos que houve uma economia de 100% 

nas falas dos vereadores, no primeiro expediente, apesar, apesar de, da gente ter feito um chamativo 

aqui que antes da gente, pra um projeto que certamente vira polemica, nós sabemos da posição é de 

alguns vereadores aqui, mais a gente sabe também é , que a posição pode mudar, posição é a gente 

pode ter uma outra posição diante é de uma determinada realidade, de uma nova realidade vamos dizer 

assim, então eu fiz questão de no primeiro expediente de, de é salientar em relação a este projeto 

porque já esta na Casa a vários dias, a varias sessões sabemos que da sua importância, mas sabemos 

também da sua, não sei se posso dizer da sua complexidade, mais é a gente gostaria é nesse momento 

de fazer a defesa novamente desse projeto por ser tratar de um bem imóvel,  que hoje na verdade ele 

não tem tanto interesse para a municipalidade por isso, talvez é objetivo primeiro que ele foi concebido 

no dia de hoje, talvez não tenhamos mais o alcance mais daquele objetivo, então mais como trata-se de 

um imóvel, bem localizado né,  bem estruturado, é bem organizado com certeza, uma vez colocado a 

venda nós vamos ter mais compradores, interessados né, então é o momento, principalmente nesse 

momento de crise do município,  poder, poder, poder é fazer uma captação importante pro município, 

diante e eu não sei exatamente, o valor mínimo, uma vez que se abrir o esse processo de alienação, 

mais aqui aquele imóvel ele gira em torno pelo que a gente... /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- 

500.000,00... /José da Costa Neto (Vereador):- Exatamente vereador é um valor que a gente, 

acompanha ai no dia a dia de compra e venda de área ai, principalmente no centro da cidade, o 

vereador Sandro Gariolli tá lembrando muito bem, esse imóvel o preço dele gira em torno, podemos 

dizer que ele gira em torno de, tá avaliado em 500.000,00 reais, então é pesamos em termos esses 

500.000,00 reais hoje nos cofres da prefeitura, né, então tem varias obras importantes ai da prefeitura, 

que a prefeitura tem pra fazer, o próprio prefeito ele tem uma ideia, que já foi colocado ai ate pra 
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alguns vereadores ai que estavam presentes, ali no Scarpão o interesse de fazer uma obra importante 

ali, uma sede própria para é a secretaria de meio ambiente, uma infraestrutura melhor, para o nosso 

secretario de esporte e lazer que esta presente aqui Niltinho, é algumas obra importante para ser feita, 

ali no Scarpão e com esse valor é lembrando que esse valor no imóvel, não atende praticamente nada 

no município hoje mais uma vez colocado a venda a prefeitura apurando esse valor, não que ele seja 

500.000,00 reais então com certeza vai, a prefeitura vai fazer novos investimentos, o prefeito vai fazer 

projetos importantes ai pra nossa sociedade quando a gente fala do Scarpão a gente tá, nós falamos de 

esporte e cultura ali também, para atender pincipalmente ai as crianças, os jovens, adolescentes que 

tanto precisam de um apoio não somente da pra sociedade, né vamos ter um apoio fundamental ai pra 

governança, a de quem está a frente ai do município, estado e pais, pra que a gente esteja ai criar uma 

rede de proteção ai a esses crianças, pra esses jovens, pra esses adolescentes para que eles possam ai 

crescer longe das drogas, longe da criminalidade, então a gente ver, que é importante os projetos que 

estão sendo pensados, que estão sendo elaborados ali para o Scarpão, com certeza uma vez eles se 

tornando realidade, eles vão atender a parte importante ai da, da nossa sociedade que são os jovens ai, 

os adolescentes, e as nossas crianças então eu volto ai a defender esse projeto vereador e presidente 

Jovaci e, volto a solicitar todos os vereadores nesse, nesse novo expediente que possam é colocar aqui 

as suas ideias com relação a este projeto e tá faltando alguma informação se a gente precisa fazer aqui 

uma reunião, com o prefeito, com o setor de engenharia da prefeitura, pra melhor explicar esse projeto, 

pra quando o mesmo for colocado ai em votação a gente possa votar com bastante consciência, com 

maior tranquilidade, então é volto ai a salientar e pedir a contribuição de cada um, é tenho certeza que 

cada um dos vereadores tem a sua contribuição a ser dada, com certeza a gente o projeto é com certeza 

foi o mesmo projeto é vereador Jovaci que foi, é que fala sobre este imóvel, que chegou a esta Casa, o 

projeto de hoje bastante diferente do primeiro projeto que chegou a esta Casa, por isso que é 

importante falar, importante a é a pessoa do vereador um debate aqui nesta Casa, então quando o 

mesmo projeto chegou nesta Casa relacionado a este projeto, o vereador Itamar não se falava em 

alienação, não se falava em leiloar, em colocar a venda, fala-se em é era outra versão totalmente 

diferente do que tá colocada hoje então mostra que o prefeito do executivo ele tá apto ai a, a de uma 

forma bastante democrática melhorar cada vez mais ai este projeto para que ele venha a ser votado e 

aprovado,  ele possa surtir feito e ele conquista o seu objetivo nele na pratica, né então o projeto, o 
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projeto hoje, que esta hoje em pauta, em relação a sua primeira versão já esta bastante, modificada, 

bastante melhorada o vereador Pedro Sampaio, né sempre deu a sua contribuição desde do inicio 

vereador, então o projeto melhorou e pode melhor mais, pode melhorar ainda mais, então eu volto aqui 

pra pedir novamente a contribuição de todos, e se precisar de uma reunião, com o próprio prefeito 

então o setor de engenharia pra maiores informações com relação a valor, como é que vai ser feita essa 

alienação, ou se vai ser leilão eu não sei, na verdade eu também gostaria de ter mais informações, 

então a gente tá colocando dessa forma pra que a gente possa estar também, é estabelecer o passo a 

passo pra que a gente possa então é, é não sei na próxima sessão, já vai ser três sessões... /Sandro 

Duarte Gariolli (Vereador):- Presidente. /Jovaci Duarte Lopes (Presidente em Exercício):- Parte 

concedida ao vereador. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Eu gostaria que fosse feita a reunião 

com o prefeito, pra que ele explicasse direitinho o que vai ser feito e o que pretende fazer, se pretende 

fazer, e com todos os vereadores, porque ai a gente volta pra cá com o líder do prefeito que tá 

querendo vender pra investir em outras e as secretarias, em outras obras, então sugiro que a gente 

conversasse com o prefeito sobre esse assunto. /José da Costa Neto (Vereador):- Ok, eu agradeço 

pela contribuição do vereador Sandro, então como falou o vereador Sandro Gariolli passaremos isso 

para o prefeito, essa sugestão de uma reunião para que fosse discutido o assunto, agradeço a colocação 

de vossa excelência, é com relação ao encarte que eu passei as mãos de cada vereador, em relação a 

questão do produtor rural né, vereador Itamar produtor rural felizmente né vereador o produtor tá 

sofrendo muito, sofrendo na pele a questão da seca, então é nós tivemos, nós tivemos uma, uma 

participação muito efetiva do senador Ricardo Ferraço, junto com o nosso secretario do estado de 

agricultura Otaviano Neto, inclusive numa primeira reunião que nós tivemos em Vitoria, é nós tivemos 

a oportunidade de estar participando juntamente, juntamente com o prefeito é, é na ocasião, na ocasião  

o nosso presidente da câmara também estava presente, o vereador Romildo Sérgio, Niltinho nosso 

secretário de esporte também tava presente, o secretario márcio Menegussi também estava presente, e 

naquela ocasião nós estivemos conversando com o secretario Otaviano,  e também com o senador 

Ricardo Ferraço com relação a necessidade de renegociação das dividas agrícolas, e o acesso ao, ao 

seguro rural né, por parte daqueles agricultores região, do nosso município que estão sofrendo por 

causa seca, que tem contrato com o banco e precisam fazer essa renegociação conversando com o 

senador mais o secretario Otaviano eles, eles tomaram pra si, essa, esse problema, e fizeram o passo a 
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passo e o senador Ricardo Ferraço teve uma atuação muito forte lá em Brasília no ministério da 

fazenda e muitas coisas dependiam realmente de Brasília e por fim então é foi feito um acordo né com 

o governo federal através do ministério da fazenda como tentávamos, e pra poder então atender de 

forma mais especifica aos produtores que estão sofrendo aqui com essa seca na nossa região, no estado 

do Espirito Santo, e então nós passamos um folheto pra cada vereador, um folheto bastante explicativo 

né, pra cada vereador é, tomar conhecimento e também lá na sua comunidade poder tá orientando da 

melhor forma os nossos agricultores, nós queremos aqui junto com o secretario Marcio arrumar uma 

estratégia de divulgação, talvez uma reunião aqui na sede do município, ou talvez reuniões setorizadas, 

para que nós posamos é levar essa informações para os agricultores então é logico que que cada caso é 

um caso, a orientação que a gente faz é que cada agricultor procure a sua agencia, o seu gerente né, é 

pra ver a sua real situação e pra que ele possa ter acesso tanto ao seguro quanto a renegociação ele vai 

precisar de um laudo, laudo técnico, que será fornecido aqui pelo, pela, pelo escritório do Incaper em 

posse então desse laudo ele vai comunicar as suas perdas  ao, então serão feitas as renegociações e o 

acesso ao seguro, só lembrando é se o contrato tiver sido feito em cima de é da colheita do café, do 

produto do café, é importante a gente tá orientando o agricultor a que comunique imediatamente o 

sinistro, ou seja a perda a frustação da safra mais que ele não inicie a colheita do café antes que o 

técnico faça a vistoria  na lavoura senão ele perde o direito ao seguro, é a mesma coisa quando 

acontece um acidente com um carro, se for um carro assegurado se ocorreu algum evento, algum 

sinistro, se tem que deixar o veiculo onde ele estiver, você comunica vem o vistoriador, para que você 

não perca é vamos dizer assim não altere a cena do crime, então tem que ser preservado e no caso do 

seguro do café o produtor não pode iniciar a  colheita antes que o vistoriador, o técnico da seguradora 

faça a visita na sua propriedade, tá certo então que ele informe ai de imediatamente o sinistro, e 

aguarde ai a visita do técnico da seguradora e o folheto ele é bastante explicativo tem bastante 

informações e agente pede a cada vereador que é uma liderança naquele município, na sua comunidade 

que nos ajude, nos ajude né, nos ajude né a tá passando essas informações, para que os agricultores 

possam ter acesso a este a esse, a esses benefícios nesse momento tão difíceis né a gente tem visitado 

varias lavouras ai e na verdade o produtor ainda não sentiu vereador o, a perda que ele vai ter, porque 

quando ele começar a colher o seu café e ver que não vai ter produto, vai ter palha caindo dentro da 

peneira, então vai ser muito triste vai ser muito complicado, e a gente tem visitado varias lavouras ai 
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onde a perda vai ser 100% né, a perda vai ser 100% então é essa seria uma das ferramentas pra que a 

gente pudesse tá tentando minimizar o sofrimento dos nosso agricultores, né então a gente sabe que 

vários agricultores tem financiamentos agrícolas a questão do seguro, então eu peço ai que vocês 

possam estar passando essa informação, e que vocês possam ai estar avisando ai, informando o 

máximo de agricultor possível ai pra que eles possam ter acesso ai a esse benefícios e quero agradecer 

ai é principalmente ao senador Ricardo Ferraço, e ao secretario do estado de agricultura do estado 

Otaviano Neto que se empenharam muito nesta função ai, porque se Brasília não desse um sinal 

verdade ai pra fazer essa negociação no caso especifico, porque se Brasília não desse sinal verde ai pra 

fazer essa renegociar no caso especifico para a seca de nada adiantaria, o agricultor poderia ate 

renegociar mais ele ia ficar como se tivesse inadimplente com o banco, ficaria impedido de fazer 

qualquer transação ate pagar todo o financiamento, então a proposta da renegociação é pegar o que ele 

deve naquele e parcelar ate cinco ano futuramente, então quer dizer vai dar ai um alívio, ai pra que ele 

possa reconquistar, reaver a sua capacidade de pagamento, então a gente pede a todos ai pra que possa 

tá ajudando ai informando o nosso produtor, e em relação ao projeto ai eu peço a todos que possam dar 

as suas contribuições, mais nós vamos é vereador Sandro nós vamos ver ai uma reunião, vamos passar 

ai pro prefeito todos serão convidados para discutir mas em miúdo esse projeto de alienação, desse 

imóvel ai que fica ali ao lado da rodoviária, obrigado. /Jovaci Duarte Lopes (Presidente em 

Exercício):- Gostaria de agradecer a presença do amigo Ademir Torres, secretario Niltinho Melo 

Júnior, e dando seguida o nosso orador vereador José Geraldo Papaceni não vai fazer uso da palavra, 

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

Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais esse dia, que 

nos concede a graça de estarmos aqui para pensar na sociedade Atilíense e assim comprimento a Mesa 

na pessoa do presidente em exercício presidente Jovaci Duarte, nosso secretario Itamar Moreira, 

Moreira né, nosso assessor jurídico doutor Moacyr, todos nossos, nossos servidores dessa Casa, nobres 

colegas vereadores, vereadora Gessiléa boa tarde, boa tarde Ademir, Ademir ai de luta, secretario 

Nilton Melo, ai com sua presença, nos honra muito Niltinho, queremos aqui salientar aqui nossas falas 

já agradecendo a presença de cada um de vocês, quero somente fazer aqui minhas colocações, em 

primeiro lugar parabenizar o presidente desta Casa, que esta ai próximo a inauguração da nova sede da 

câmara, já sairão distribuindo os convites, e que no próximo dia dez estaremos inaugurando né a sede 
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da câmara municipal desse município, sendo vista que na verdade a sede a atual sede porque ate então, 

nós nos apoiamos aqui na parceria com a educação estamos ai ate é tava ate olhando a data ai, de 51 

anos de emancipação e hoje nós inauguramos a sede é quero parabenizar ai toda entrega, todo 

empenho ai da câmara o presidente os vereadores, os seus  trabalhos, com suas concordâncias, que ai 

estão localizado ali né próximo ao centro, e em relação ao projeto tava atentamente observando ai o 

líder falando sobre esse  projeto que já esta ai bastante tempo nesta Casa, inclusive tivemos uma 

conversa ai com o executivo em relação ao projeto pra colocar na Mesa a esse respeito, a respeito 

desse projeto, ele estaria próximo a chegar na Casa e a gente tivemos algumas né, algumas analises, 

conversas  né, entre vereadores quanto ao projeto, mais a gente vê que ate hoje não teve né um 

consenso, em relação a votar projeto, então estamos ai aguardando já tomamos as medidas, que é essa 

próxima etapa de estar conversando com o executivo, e com os vereadores pra tá vendo a situação do 

projeto e como o vereador colocou tem melhorado o projeto é claro, e é pra isso que as vezes nós 

levantamos os nossos questionamentos, nossas ideias para que as coisas é para que o projeto ele crie 

mais vida, mais é ele fique mais é né, é, é, é, é mais rico para que nós possamos votar com mais 

tranquilidade, estamos ai pra fazer essas analises, então deixo aqui as minhas falas vereador, estou aqui 

a disposição para conversa a respeito do projeto, sabendo que nós temos a nossa posição, eu tenho a 

minha posição particularmente, em relação a este projeto, e a gente tá ai pra conversar para ver o que é 

melhor pro município, todas as colocações do vereador foram importantes, quando abrangem a 

situação social, abrange  né, é,  é a nossa juventude essa ideia de tá buscando, é, é englobar toda essa 

caraterística da juventude, dentro da sua responsabilidade né, e nós como, né como legislativo temos 

que tá ajudando né, para que eles tenham vista a sua, tenha vista como é importante a sua participação 

na sociedade, é muito importante a sua... /José da Costa Neto (Vereador):- Boa tarde vereador, 

apenas pra, eu agradeço desde já a parte de vossa excelência, apenas para, para ilustra o que vossa 

excelência acabou de dizer e, e reforçando o seguinte nós podemos por exemplo abrir mão desse 

determinado imóvel, pertencente a municipalidade através dessa venda né, e direcionar esse recurso 

exatamente para uma área que o município precisa estar dando melhor atenção né com relação, por 

exemplo a questão da criança, do jovem, do adolescente, então quer dizer 500.000,00 para onde é que 

vai né, mais nós podemos já direcionar nós autorizamos mais vai atender ao projeto né, projeto X, 

então quer dizer direcionar né ate, pra não acontecer, não digo que esta acontecendo aqui mais, na 



 
 

158 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça José Valentim Lopes, 06 – 2º Andar – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ – 01.637.153/0001-07   
Tel/Fax: (28)3538-1505 - Site – www.cmav.es.gov.br 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

verdade se for autorizada a venda vai ser a primeira venda, de imóvel, já foram feitas algumas vendas 

de maquinas de agrícolas é, é velhas né, automóveis, enfim, mais de imóveis eu acredito que não tenha 

sido feita nenhuma venda assim, nesse sentido, mais ai a gente vê em outros municípios né, umas 

coisas acontecendo vende apura dinheiro e não sabe pra onde que vai, não é assim?  Isso apenas pra 

reforçar o que vossa excelência colocou, que antes da necessidade do município atender essa clientela 

né, essa venda ela pode ser uma venda casada, uma venda direcionada né, nós autorizamos mais vamos 

melhorar a vida da criança, e do jovem e do adolescente, eu acho né que é uma coisa bem, bem, bem 

legal da gente tá fazendo ai no dia a dia, obrigado vereador. /Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Brigado ai vereador pelas suas considerações, é isso a gente ver a importância, a 

qualidade do projeto quando existe essa dificuldade de chegarmos a uma determinada, então nós 

estamos ai pra fazer o melhor pro município, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

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

presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, assessor jurídico desta Casa doutor Moacyr Travaglia, 

vice-presidente que se encontra ausentado Jovaci, nobres colegas vereadores é uma satisfação grande, 

Niltinho que nos honra com sua presença ai, advogada também que se encontra, chegou agora nesta 

sessão, é uma satisfação muito grande que apareça sempre, é eu estava aqui atento ouvindo os colegas 

nobres vereadores, vereador José da Costa Neto fez os esquadrejamentos excelente sobre o projeto que 

já se encontra, nesta Casa a vários dias, mais temos que olhar e analisarmos com atenção, com mais 

carinho, e eu gostei vereador Sandro, da proposta que vossa excelência fez que nós temos que ouvir 

mais o prefeito, pessoas que tenha mais acesso, a esse projeto, a gente ouvir para que possamos estar 

votando, mais votando com consciência que tem muitas eficiência, porque o vereador José da Costa 

Neto citou aqui também que esse projeto vai trazer vários benefícios, para que construam uma obra no 

Scarpão, né vereador, e ai a gente ficamos felizes por isso com certeza vai ajudar jovens, e também ai 

vários pais que ali se encontram presentes de vez em quanto, mais quando se fala em espécie, sobre 

fala do valor, o vereador Sandro citou ai também 500.000,00 reais, temos também que saber igual 

vossa excelência falou ai agora pouco também disse que saber a gente indicar pra onde vai esse 

patrimônio, no significado desse valor de 500.000,00 reais, e eu nós vamos estar atentamente ouvindo, 

analisando e vossa excelência disse ai que vamos estar sentando e eu também gostaria de pedir e 

ouvindo também, pra que a gente possa estar votando com consciência tranquila, e quando vossa 
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excelência disse sobre o produto, o projeto que vossa excelência disse aqui, ou o projeto, o produto da 

trabalho porque não existe faixa, não existe nada café, a gente tem pouco já não existe mais nada, isso 

ai perdeu 100% já acabou é quanto é de valor, mais vossa excelência disse aqui nessa é, é nessa que 

vossa excelência nessa observância que entregou aqui na Mesa agora, é eu pequei agora e então gente 

não fez um certo planejamento, esse Pronaf é só na área do café, só na área do cafeeira que, por 

exemplo eu fiz empréstimo encima do café,  é que vai ser de acordo, existem vários  Pronaf, Pronaf A, 

Pronaf B ou D alguma coisa assim, vossa excelência poderia falar pra mim qual que vai alcançar pra 

eu poder... /José da Costa Neto (Vereador):- É por isso que eu disse que vai depender, porque cada 

caso é um caso, né então tem a questão do contrato, conversar com o gerente de operação lá do banco, 

mais, se o financiamento foi feito em cima da lavoura de café, vão considerar a lavoura de café, se foi 

a pecuária vai ser em cima da pecuária, se for os dois vamos considerar os dois, porque na verdade a 

perda tá pegando em todas as atividades né, é a pecuária, são as hortaliças, o café em fim, tá atingindo 

toda unidade de produção tá ok, mais, mais tanto o seguro quanto a questão das parcelas que tão 

vencendo ou vão vencer, é encima de qualquer cultura ou criação, que tá desenvolvendo, ou tá sendo 

desenvolvido na propriedade. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Obrigado vereador pelo 

esclarecimento, porque gerou uma duvida foi só pra comprimentar, muito obrigado, é então não tendo 

mais nada pra falar eu agradeço, comprimento a todos, uma boa noite, e que pedir a Deus que o tempo 

que esta nublado, e que papai do céu esta mandando uma chuva pra nós, com certeza ainda hoje e uma 

boa noite a todos. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vereadora):- Gostaria de comprimentar o presidente, vereador Romildo Sérgio, 

secretario Itamar, vice-presidente vereador Jovaci, colegas vereadores, a doutora Edineia, a doutora 

Sidinéa, é um prazer vê-la, nosso amigo Ademir companheiro, né Ademir, muito obrigado por sua 

presença, bom eu vim a essa tribuna, é primeiro agradecer né novamente, as palavras do vereador Zé 

Neto, e também de todos os vereadores pela sessão solene, pelo carinho pelo respeito quando a minha 

pessoa, e falar também desse projeto que os colegas vereadores levantaram no inicio esta aqui desde 

do ano passado se eu não me engano, passamos ate o parecer desse projeto, é o projeto que eu tenho o 

entendimento... /E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Aline Cardoso 

dos Santos, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 
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Sala das Sessões, 31 de Março de 2015. 
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