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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Aos vinte dois dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, 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 da Vereadora Gessiléa da Silva Sobreira. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Presidente em Exercício):- Atendo o dispositivo da Lei do Art. 35 da LOM, assumo a presidência 

desta Casa e dou por aberto a vigésima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua. E que Deus possa nos conduzir. Convidando o Secretário Sandro para fazer parte desta 

mesa, convido nosso Assessor Jurídico Doutor Moacyr para assentos, seus assentos. E gostaria de 

convidar o nosso excelentíssimo senhor vereador Jose Papaceni para que faça a leitura bíblica do texto 

Bíblico que se encontra em Timóteo 2… Segundo Timóteo capitulo 3 versículo 1 ao 9. / José Geraldo 

Papaceni (Vereador):- A Sagrada Escritura é o alimento da fé Saiba, porém,  que nos  últimos 

 dias haverá momentos difíceis.  Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeld

es com    os pais, ingratos, iníquos , sem afeto, implacáveis,  mentirosos, incontinentes, 

 cruéis, inimigos  do bem,  traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do 

 que de Deus; 
 
manterão  aparências de piedade, mas negarão a sua força interior. Evite  essas 

 pessoas! Entre  esses  encontram-se os que  entram nas casas e cativam mulherzinhas 

 cheias de pecados e  possuídas por  todo tipo de desejos, que estão  sempre aprendendo, mas   não  

 conseguem  chegar  ao  conhecimento da verdade.   E assim como Janes e Jambres se 

 opuseram a Moisés, também  esses se  opõem à verdade; são homens de espírito  corrupto  e fé  

inconsistente.   
Mas eles não irão  longe,  pois  sua  loucura será desmascarada diante de todos, 

como aconteceu com aqueles dois. Amém. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Passo a palavra ao secretario e vereador Sandro para fazer a chamada nominal dos 

vereadores e a leitura da pauta da Ordem do Dia desta Casa. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- 

Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Presente Vereador Roberto Alemonge? / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- 
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Presente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente, Vereador Pedro Sampaio. / Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente, vereador 

Jose Neto./ José da Costa Neto (Vereador):- Presente./ Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- 

Presente, vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Presente. / Sandro Duarte 

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

Presente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente, Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- Presente, Vereador Sandro presente. Prefeitura municipal de 

Atílio Vivacqua. Projeto de Lei 029/2013. Dispõe sobre o serviço de taxi, transporte de taxi no 

Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias. Projeto de Lei 042/2013 Dispõe sobre Plano 

Pluri Anual para o Município de Atílio Vivacqua do período de 2014 a 2017. Câmara municipal de 

Atílio Vivacqua Projeto de Lei 043/2013 Dispõe sobre a denominação oficial de via publica do 

Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias. Projeto de Lei 047/2013. Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da previa expensão e fiscalização dos produtos de origem animal do Município de 

Atílio Vivacqua e da outras providencias. Projeto… Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua Projeto 

de Lei 048/2013 Autoriza o Poder Executivo a abertura de credito adicional suplementar para fins que 

especifica.  Projeto de Lei 049/2013 Estima a receita e fixa despesa do Município de Atílio Vivacqua 

–ES para o exercício de 2014 e da outras providencias. Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua 

Secretaria de Municipal de Educação oficio 073/2013. Atílio Vivacqua 27 de Outubro de 2013. Senhor 

presidente solicitamos a participação da secretaria municipal de educação na tribuna livre na sessão 

plenária do dia 22 de Outubro do corrente ano para falar sobre a alimentação escolar, informamos que 

foram… Foram uso da palavra… Que farão desculpas o uso da palavra a secretaria municipal de 

Educação, a controladora geral do Município senhorita Adriana Venturi Leal e os servidores desta 

secretaria municipal Maria Marta da Silva Santos e  Robson Pimenta Mesquita. Atenciosamente Rita 

de Cássia Pereira da Costa Secretaria Municipal de educação. Atílio Vivacqua 08 de Outubro de 2013 

Oficio do gabinete nº389/2013. Ao excelentíssimo senhor Romildo Sergio Abreu Machado, 

presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua referente ao Oficio da Câmara Municipal de 

Atílio Vivacqua nº114/2013 Senhor presidente em resposta ao vosso oficio referenciado acima que 

versa sobre a indicação 023/2013 indicação 024/2013. Ambas do senhor vereador Jose Geraldo 

Papaceni onde o mesmo solicita reforma da unidade de saúde na localidade de Linda Aurora reforma 
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da escola na localidade de Linda Aurora, informamos da impossibilidade realizamos este 

empreendimento neste exercício de 2013, devido a queda de receita Orçamentária tão logo havendo 

possibilidade financeira para o ano de 2014 estaremos analisando a viabilidade de atendimento da 

solicitação na certeza de poder contar com a vossa atenção e compreensão aproveitamos a 

oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente Jose 

Luiz Torres Lopes prefeito municipal. Assembléia Legislativa estado do ES. Oficio Circular 2013 

Vitoria 11 de Outubro de 2013. Senhor presidente cumprimentando a vossa excelência 

encaminhamos copia do oficio na qual solicitamos ao governador Renato Casagrande que seja 

encaminha a Assembléia Legislativa projeto alterando a lei estadual 8.308/2006, que institui o fundo 

para a redução da desigualdade regionais fazendo com que 50% de que deste fundo possa ser utilizado 

também para o custeio das prefeituras com o objetivo de minimizar a crise enfrentada pelos municípios 

capixabas em decorrência da redução da receita inclusive com o fim do FUNDAP em reunião com o 

Governador o mesmo determinou que a secretaria de estado da fazenda estudo sobre o pedido que 

analisou e aprovou a viabilidade da proposta confirmado que em breve estará sendo encaminhado a 

Assembléia Legislativa mensagens para análise e conseqüentemente teremos a sua aprovação 

manifestamos a sua alegria em colocar no desenvolvimento deste Município rei interando o nosso 

compromisso em atuar em todas as iniciativas que promovam promovam o bem estar a população  

capixaba na oportunidade colocamos a disposição de vossa excelência a comissão de infra-estrutura 

para debater sobre o assunto que visam o desenvolvimento do nosso estado atenciosamente deputado 

Marcelo Santos PMDB presidente da Comissão de infra-estrutura. Atílio Vivacqua 18 de Outubro de 

2013. Ilmo Senhor Almir Lima Barros secretario municipal de saúde Atílio Vivacqua ES. Marco 

Antonio Pereira Sobreira medico concursado deste Município CRN 1373ES trabalhando no hospital 

municipal Drª. Andréia Canzian Lopes e acumulado o cargo de Diretor clinico do mesmo vem muito 

respeitosamente comunicar a vossa senhoria vosso senhor de estar pedindo exoneração do seu cargo de 

Diretor Clinico a partir do dia 21 de Outubro de 2013. Tal atitude decorre do fato que não estou 

conseguindo manter o hospital com médicos em todos os plantões e por motivos de saúde 

impossibilitado de estar cobrindo todos os plantões na falta dos plantonistas assim fica a vosso senhor 

a vontade para indicar um novo diretor clinico que consiga as reivindicações que tanto tenho tentado 

sem sucesso e que possa cumprir integralmente com as responsabilidade que o cargo exige. 
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Atenciosamente Marco Antonio Pereira Sobreira. Ministério da saúde Beneficiário Fundo Municipal 

de saúde Programa: pagamento do PAB fixo, comprovante mês 9 de 2013 municipal, data da OAB: 

11/10/2013 OBnº2013ob8365194, valor Bruto?R$21.840,00 competência mês:09-2013. Ministério da 

saúde Beneficiário Fundo Municipal de saúde Programa: pagamento de saúde bocal data 30-09-2013 

Obnº2013ob833867, Valor Bruto:R$8.920,00. Ministério da saúde Beneficiário Fundo Municipal de 

saúde Programa: pagamento de rede saúde mental data da OAB: 08/10/2013, OBnº835982, valor 

bruto: R$155,50. Ministério da saúde Beneficiário Fundo Municipal de saúde Programa: pagamento 

de programa de melhoria da acesso e da qualidade, data da OAB: 30/09/2013, OBnº833511, valor 

bruto: R$ 2.200,00, Competência mês 06 de 2013. Ministério da saúde Beneficiário Fundo 

Municipal de saúde Programa: pagamento de núcleo de apoio a saúde da família NASP competência: 

08/2013 ob… data da OAB: 30/09/2013, OBNº833127/201, valor bruto: R$ 12.000,00. Ministério da 

saúde Beneficiário Fundo Municipal de saúde Programa: pagamento da melhoria do acesso e da 

qualidade, data da OAB: 30/09/2013, numero OBnº833770, valor bruto: R$ 2.200,00 competência 

05/2013. Ministério da saúde Beneficiário Fundo Municipal de saúde Programa: pagamento de 

pagamento do PAB fixo competência mês 05 de 2013, data da OAB: 30/09/2013, numero 

OBnº834357, valor bruto: R$ 2.736,58. Ministério da saúde Beneficiário Fundo Municipal de saúde 

Programa: pagamento do PAB fixo competência mês 06 de 2013, data da OAB: 30/09/2013, numero 

OBnº834388, valor bruto: R$ 2.736,58 competência 06/2013. Ministério da saúde Beneficiário 

Fundo Municipal de saúde Programa: pagamento programa de melhoria do acesso e da qualidade, data 

da OAB: 30/09/2013, numero OBnº833548, valor bruto: R$ 2.200,00 competência 07/2013. Convite: 

A Comissão de implantação das APCS do Espírito Santo Sociedade Civil Organizada e outros 

parceiros te m o prazer de convidar a vossa senhoria para debate sobre a implantação da APAC 

feminina na região Sul, Data: Dia 07 de Novembro de 2013, as 19h00minhrs, local: Câmara Municipal 

de Cachoeiro de Itapemirim Espírito Santo, sua presença é muito importante. Elisangela Altóe 

Articuladora da região. Retorno a palavra a presidente. Ok! Tem as Atas, Ata da 16º Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, realizada em 27 de Agosto de 2013. Ata da 03º Sessão 

Extraordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, realizada em 31 de Julho de 2013. Ata da 

17º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, realizada em 06 de Agosto de 2013. 

Ata da 04º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, realizada em 13 de 
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Agosto de 2013. Ata da 18º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, realizada em 

20 de Agosto de 2013. Ata da 19º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, 

realizada em 27 de Agosto de 2013. Agora sim retorno a palavra a presidente Gessiléa.  / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- É eu gostaria de estar aqui registrando em presença em 

homenagem a terça feira passada as professoras Merinha, Lola, Vanda, Joelza, Marcela, a Michele, a 

Lidia, Célia é uma hora telas aqui nesta tarde e também registrar a presença do nosso secretario e vice-

prefeito Almir Barros, a nossa secretaria de Educação Rita, o Eli o nosso funcionário querido Eli 

segunda feira né? Eli será o seu dia como tantos outros, Robson, a Marta também vi a Martinha ai e o 

Batista que é o nosso companheiro de todas as sessões. Uma boa noite sejam bem vindos, bom se for 

de vontade né? Do plenário eu gostaria de estar aqui convidando a coordenadora da merenda escolar 

nossa querida Pedrini pra estar falando que terça-feira na sessão anterior a esta teve uma discussão 

sobre a merenda não foi isso e foi feito um convite a coordenadora para estar aqui fazendo alguns 

esclarecimento gostaria se assim o plenário concordar esta chamando pra fazer as suas colocações, o 

plenário concorda? Bom é foi feito um convite a coordenadora da merenda escolar e que foi feito aqui 

também a esta Casa um pedido de tribuna livre da Secretaria de Educação, da Adriana da 

Controladoria, e do Eli perdão Da Martinha e do Robson ai eu vou ouvir a coordenadora da merenda 

que foi feito um convite a ela pra dar esclarecimento e logo depois iriam chamar as pessoas que 

pediram a tribuna livre que não falou o assunto pediu tribuna livre, então eu honestamente gostaria de 

estar ouvindo como foi aqui aceito acatado pelo… Pelo plenário estar ouvindo a Pedrini se assim for 

possível Pedrini? / Pedrini Venturi (Coordenadora da Merenda):- Boa tarde eu agradeço o convite 

pra vim aqui esclarecer né? As duvidas que surgiram em relação a merenda, mais eu queria convidar, 

queria pedir né? A vocês né? Que autorizasse a minha secretaria pra estar falando porque eu assumi a 

secretaria assumi a merenda escolar recentemente, então eu acredito que a secretaria de educação vai 

conseguir esclarecer melhor as duvidas mais eu estarei ao lado dela e qualquer duvida que eu puder 

responder que eu souber eu estarei a disposição, pode ser? / José da Costa Neto (Vereador):- 

Perfeitamente. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- O plenário aceita? Então foi 

acatado Pedrini. / Pedrini Venturi (Coordenadora da Merenda):- Ok então obrigado. / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Poderia estar convidando, gostaria de estar ouvindo a 

secretaria de educação Rita Costa. / Rita de Cássia Costa (Secretaria de Educação):- Senhora 
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Presidenta uma boa tarde, secretario Sandro, os demais vereadores, as nossas diretoras, a nossa 

coordenadora da merenda, o Robson o nosso chefe de Almoxarifado e distribuição, Luecy a nossa 

secretaria, Almir Barros, é o nosso conselheiro da merenda Eli então o meu boa tarde pra todos vocês. 

É presidenta eu peço desculpas pelo fato da nossa nutricionista não vim fazer o debate, mais eu havia 

passado para o presidente desta Casa e ele falado comigo que já estava tudo certo mais infelizmente 

ele não esta aqui hoje né? Pra desfazer esta confusão bem porque que eu venho aqui, a algum tempo 

nesta Casa ouve uma denuncia sobre a merenda escolar de uma determinada escola do nosso 

Município que nesta escola faltava merenda, um representante da comunidade veio a esta tribuna e 

disse da falta da merenda eu estive aqui e falei como funcionava a nossa merenda, causou-nos 

estranheza que na sessão do dia primeiro novamente esta pessoa este nesta tribuna que é… O líder 

comunitário da comunidade de Linda Aurora inclusive eu fiz o convite pra ele vim a secretaria mais 

ele não compareceu e eu fui fazer investigação da denuncia bem pra nossa surpresa é o que ocorreu no 

dia 30 nós enceramos o trimestre da merenda escolar e no dia 1º a escola recebeu a presença do 

vereador Jose Papaceni pra averiguar também esta denuncia que a escola faltava merenda como eles 

estavam encerando justamente o momento da trimestralidade naquela dia a merenda começa a ser 

reposta na escola então maior estranheza nossa é que buscamos informações e foi dito no plenário que 

se as crianças daquela escola comiam é porque alguém estava fornecendo merenda pra esta escola, foi 

uma surpresa muito grande pra secretaria ouvir isso porque isso nós estamos aqui os diretores das 

escolas porque eles podem comprovar um por um que em qual escola deste Município falta merenda 

pra nossa surpresa também foi dito na tribuna que as crianças daquela escola ficavam sem merenda 

então nós tomamos as providencias outro dia, fomos a escola fizemos uma ata junto a professora e a 

merendeira e eu vou dizer só o final da ata que eu posso fornecer uma copia deste documento pra 

vocês aonde a merendeira responde a pergunta da secretaria, “ Se algum dia faltou merenda naquela 

escola? E ela disse: Que ocorreu apenas no dia 02/09 numa segunda feira que uma professora levou 

arroz de casa e disse que neste dia 2 realmente não tinha o arroz” mais como vocês tem ai na Mao de 

vocês que a Pedrini acabou de passar um inventario ai do dia 02/08 ao dia 02/09 foi o ultimo dia da 

merenda na escola e na sexta feira o funcionário Robson esteve na escola no dia 30 pra levar a 

merenda e a funcionaria não estava pra receber, ele foi no período da tarde o Robson esta aqui ele vai 

falar também e lá a funcionaria não estava pra receber a merenda da segunda feira por isso na segunda 
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feira faltou o arroz mais se vocês olharem ai eu… Na penúltima folha vocês vão ver que no dia 02/09 o 

arroz chegou na escola as 09:00hrs da manha, então mais uma vez nos causa estranheza essa fato não 

dia 30/09 se vocês também… Na ante penúltima folha no dia 30/09 foi feito um inventário na escola 

da merenda que tinha sobrado e lá neste inventario que tem na escola vocês vêem podem ver que a 

escola tinha fubá, tinha feijão, tinha arroz, tinha chocolate, açúcar então no inventario que foi feito no 

dia 30 porque todo dia 30 final de trimestre as diretoras fazem este inventario nas escolas do que 

estava sobrando então se faltou merenda na escola não se explica esta mágica que esta sobrando ate 

para o inventario, é o que a secretaria não entendeu, a secretaria não esta entendo ate agora por isso 

nós estamos aqui como a gente pode vocês sabem eu já falei aqui em outra época que o que chega por 

criança no Município é R$0,30 para o ensino fundamental e R$0,50 para o infantil, ate hoje nós já 

gastamos com merenda escolar um total de R$ 210.507,07 ate hoje no mês de Outubro e o que o 

FMDE me repassar durante o ano é um total de R$ 172.980,00 então nós já estamos é complementado 

a merenda do FMDE ou seja o recurso do FMDE não é suficiente para mantermos a merenda escolar a 

prefeitura já esta fazendo uma contra partida e ate o final do ano nós teremos ainda uma outra compra 

né? Pedrini que é o aditivo para iniciar o próximo ano letivo que já tem que ficar de reserva então o 

município teve custear ai mais ou menos ainda uns R$60.000,00 de contra partida durante este ano 

então eu gostaria que vocês observassem o cardápio que foi emitido pela escola do mês 7 ate o ultimo 

dia que foi o dia 30/09 como vocês podem perceber nem um dia essas crianças deixaram de comer 

arroz e feijão não é isso?  Se eles comeram canjiquinha olha gente eu inclusive eu fui contra servir 

canjiquinha nas escolas e só tem canjiquinha nas escolas porque os diretores pediram não é verdade? 

Os diretores pediram que comprassem canjiquinha por que a minha intenção era só oferecer o arroz o 

feijão a verdura e os legumes, então vocês podem observar por este cardápio que vocês tem ai como 

que pode uma escola que não tinha merenda ela ta servindo todos os dias café, biscoito, arroz, feijão, 

salada, ovos é não dia… No outro dia café, bolo, arroz, feijão, angu inclusive eu também convidei né? 

A responsável pela escola pra estar aqui né? E ela não encontra-se presente e as demais diretoras do 

Município estão presentes então café, biscoito, arroz, feijão, carne com mandioca, café, arroz, feijão, 

farofa, salada, café, bolo, arroz, feijão,  carne com mandioca, omelete, salada é um cardápio muito rico 

não é? Gente o que tem na Mao de vocês. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Secretaria se me 

permite eu… Pelo que a gente sabe e entende cada escola recebe pão também não recebe? / Rita de 
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Cássia Costa (Secretaria de Educação):- Recebe. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Eu não to 

achando aqui eu to lendo aqui e só vi pão um dia no café da manha. / Rita de Cássia Costa 

(Secretaria de Educação):- É porque tem uma…Uma… Tem um retificação que a professora fez que 

elas serviram aonde tem cachorro-quente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Ok! / Rita de 

Cássia Costa (Secretaria de Educação):- Aonde tem, vocês encontrarem cachorro quente é porque 

ela serviu o pão. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):-Ok! / Rita de Cássia Costa (Secretaria de 

Educação):- E é bom lembrar que você falou vereador Sandro que o pão gente o café da manha é uma 

política do município de Atílio Vivacqua o FMDE não paga pelo café da manha ele paga por uma 

única refeição que é R$0,30 por criança o café da manha é uma política municipal isso ocorre no 

Município de Atílio Vivacqua eu não conheço outro Município que oferta o café da manha pras 

crianças então isso é uma política nossa quando nós oferecemos o café o leite para o FMDE não é 

isso? Pedrini para o FMDE este café com leite e o bolo tinha que ser servido as nove horas da manha 

como em outras escolas isso acontece inclusive escolas que eu já trabalhei isso acontece o café com 

bolo uma vez por semana tem que servir o arroz doce vocês acham que tem condições das nossas 

crianças irem pra escolas e comer arroz doce as nove da manha, não é? Então nós substituímos só pelo 

almoço mesmo nós oferecemos um almoço nas escolas e mais este café que é uma política do 

Município ofertar o café da manha e existe um acordo com, com os professores é… Que eles fazem 

uma contra partida da merenda das escolas porque o que nós recebemos de merenda é somente para o 

aluno nem um funcionário da escola tem direito a merendar mais existe um acordo com as escolas que 

os professores eles fazem uma contra partida e isso funciona muito bem não funciona gente? Isso 

funciona muito bem pelas questões de coisas assim como tempero é óleo, alho, colorau eles querem 

fazer uma coisa diferente os professores colaboram com a merenda escolar então todo mundo sabe que 

fora do nosso Município é proibido o professor tem que levar a marmita se ele almoçar na escola e 

aqui a gente tem uma política diferente então é… Novamente eu quero deixar nesta Casa né? O que 

causa estranheza para nós a questão da nossa merenda sabemos da responsabilidade tem quanto a esta 

distribuição a Pedrini esta chegando agora ela ta vendo a nossa a nossa luta que é correr atrás desta 

merenda colocar esta merenda dentro da escola porque não é fácil porque nós sabemos, o vereador 

Sandro sabe os transtorno que são lá em baixo em matéria de pregão, nós sabemos da dificuldade às 

vezes o fornecedor não chega o outro fornecedor às vezes demora a entrega, por exemplo, neste ultimo 
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pregão nós temos um fornecedor que é de Vitoria,ele é de Cariacica então eu preciso de um quilo de… 

De 10 Kg de arroz ele fala “10 kg eu não levo só levo se for total” e agente tem muito cuidado para 

armazenar esta merenda então talvez causa estranheza da pessoa falar “assim o a minha dispensa não 

esta cheia” mais nós temos também temos esta responsabilidade de armazenar merenda que a gente 

sabe que data de validade não é? De um dia para o outro se você descuidar você tem uma mercadoria 

vencida. Então como a gente compra em quantidade nós temos este cuidado então eu… Eu gostaria ta 

de colocar a disposição já pedi a esta Casa a secretaria ela funciona no andar aqui em baixo vocês 

tiverem alguma duvida nós estamos de portas abertas pra responder qual quer questão né? Então eu 

mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- 

Secretaria. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Com a palavra o vereador Jose 

Papaceni para fazer o seu questionamento e os seus esclarecimentos. / José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- Boa tarde secretaria. / Rita de Cássia Costa (Secretaria de Educação):- Boa tarde. / 

José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa tarde secretaria. / Rita de Cássia Costa (Secretaria de 

Educação):- Boa tarde. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa tarde a todos aos professores que 

estão ai, oh! Secretaria é o seguinte é eu tive nesta escola e teve umas reclamações ate porque 

independente de partido, independente de oposição a gente ta ai pra trabalhar pro povo e ouvi o povo e 

como a senhora falou o senhor Gilmar ele… Ele é o… Ele é o presidente da Associação nos procurou 

a data ta ai eu no momento agora eu não tenho ele nós procurou com a reclamação com nós todos não 

foi o vereador Zé Papaceni, ou o Pedro Sampaio ou Sandro foi com todos como eu moro próximo ao… 

Ao Linda Aurora e acompanhando as né? Conversa daqui, nas minhas caminhas eu tive lá, tive 

algumas reclamações a senhora me perdoa eu tive que trazer pra Câmara porque eu fui cobrado porque 

to aqui pelo povo e não vou deixar de trabalhar pelo povo com todo o respeito a senhora e todos os 

secretários que estão ai então ouve a reclamação eu fui lá a gente conversou me desculpa ate não ter te 

procurado podia ate te ter procurado mais a minha função é aqui com todo mundo não é segredo com 

ninguém ele volto a esta Casa de Lei fazendo a mesma reclamação, muita coincidência realmente 

muita coincidência então nós procurou dizendo que tava faltado as coisas lá, ele não veio aqui eu 

também jamais eu to aqui pra ser contra alguém ou a falar quem ta certo quem ta errado que eu não 

sou juiz me procurou eu retornei a aquela escola eu fui a aquela escola por varias vezes não foi não 

final do mês e realmente estava faltando alguma coisa  então eu resolvi chamar a senhora aqui a vossa 
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excelência aqui pra que explique pra nós como que a senhora ta aqui explicando e dando de tudo eu só 

acho uma covardia muito grande a pessoa reclamar de uma coisa que realmente ta perfeita como a 

gente eu recebi varias reclamações e todos os vereadores aqui receberam eu to dizendo eu porque eu 

estou lá mais próximo e tive lá e realmente me disseram que estava faltando não dia em que eu fui 

realmente ah… Lá estava com pouca mercadoria a senhora acabou de explicar a senhora esta aqui pra 

gente discutir o que é melhor pro povo o que é melhor pras crianças eu não to aqui pra jamais criticar o 

seu trabalho e me meter não seu trabalho eu to aqui fazendo a minha parte porque o povo me colocou 

aqui pra isso e em qual quer colégio que eu for se eu tiver reclamação eu vou trazer pra cá ou pra sua 

secretaria eu vou  atrás eu peço ate desculpas alguma coisa se ta tão certinho assim como é que a 

pessoa pode vim aqui no nosso trabalho pra nos dizer como outras pessoas falou mais se a senhora nos 

mostrando que ta tudo correto graças a Deus fico feliz porque realmente é de estranheza da gente eu 

estou falando que eu tive lá e realmente eu vim não to aqui pra dizer nome de Pedro, Paulo, João e 

nem Antonio eu to falando o que passaram pra mim e quantos colégios qual que coisa que acontecer na 

cidade que me procurarem eu vou trazer pra cá me perdoa agradeço a sua né? A sua explicação tive lá 

realmente ta mil maravilhas parabéns graças a Deus muito obrigado. / Rita de Cássia Costa 

(Secretaria de Educação):-  É senhor vereador eu quero deixar bem claro que nós trabalhamos eu 

trabalho com a política do que é correto porque eu sempre falo pra minha equipe se não for pra fazer 

direto eu peço pra sair então esse é o meu trabalho eu… Eu todo mundo me conhece sabe que eu não 

durmo pensando na educação deste Município, e na seriedade de trabalhar eu tenho… Eu tenho dito 

pra minha equipe que é a nossa a do nosso Município que eu sou uma pessoa que eu ate não sei muito 

perder então aonde tem um recurso eu corro atrás eu não deixo pra depois e muitas vezes eu deixo um 

pouco de ver né? O meu lado pra estar cuidando deste Município que é a minha obrigação por isso eu 

assumi né? Este compromisso com o prefeito. Mais em relação a merenda o que causa estranheza que 

nós temos aqui 12 escolas, 12 escolas o senhor visitou uma escola próxima que também não tinha este 

problema da merenda então isso causa estranheza para nós esta escola a Escola Amabili é bom lembrar 

que ela tem 28 alunos nossa merenda ela chega de acordo com o senso então de um recurso que chega 

pra esta escola é pra atender 28 alunos que neste valor ele chega pra atender a esta escola eu tenho aqui 

R$9.60 por mês não é isso Pedrini? Por dia chega R$9.60 por dia pra atender a esta escola pelo numero 

de alunos que ela tem 28 alunos é a nossa menor escola então com R$9.60 pra manter nós… A nossa 
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contra partida nessa escola é muito grande então é as vezes como o senhor chegou lá a mais lá na 

dispensa tinha pouca merenda mais lá tem pouco aluno eu não posso mandar para uma escola de 28 

alunos é um fardo de arroz e mandar e ser igual a distribuição que tem 100 alunos então nós temos um 

valor per capita por aluno se eu não me engano é 100 Pedrini ? Per capita por aluno? Nutricional? 

Vinte por cento nós temos que atender como vocês viram a matéria no Fantástico recentemente eles 

estão jogando pra cima da educação a obesidade infantil alimentação escolar. / José Geraldo 

Papaceni (Vereador):- Secretaria é o que eu disse pra senhora é… É o que me … Como a senhora 

tem os seus né? A senhora ta dizendo ai a gente fica também muito impressionado porque aqui é o 

lugar do … Da gente discutir as coisas é claro a gente ta aqui pelo Município ta aqui pra trabalhar pro 

povo então veja bem o… O… Como é que fala o… O líder lá né? Presidente lá veio aqui duas vezes 

secretaria é muita coincidência ele veio aqui e conversou com nós todos, todos que estão aqui ouviu, 

todos aqui ouviram aqui da tribuna por isso que eu to ai né? Eu trouxe esse… Ele voltou pela segunda 

vez conversou do mesmo jeito com todo mundo é muita né? E uma falta muito grande né? Porque 

alguém, pra que…Que a pessoa vai brincar assim se ta tudo muito correto lá coincidência vim 

reclamar porque acho que a pessoa né? Sair do lugar dele do local que ele trabalha que segundo ele ta 

lá né? E vim aqui fazer uma reclamação é muita coincidência também entendeu secretaria então a 

gente quer dizer o seguinte respeito o seu trabalho te admiro não to aqui pra agradar ninguém eu to 

aqui para trabalhar para o Município pelo povo quantas reclamações tiver a gente vai encima e se for 

preciso a gente vai chamar a senhora de novo só que é muita coincidência o cara larga o trabalho pra 

vim aqui pedi uma tribuna livre e se expressar com tudo e na realidade não é nada disso ta tudo 

certinho respeito o seu trabalho voltei lá realmente esta tudo muito perfeito ta uma maravilha lá eu só 

tenho que parabenizar e agradecer mais nós estamos ai pra se tiver outra reclamação vou procurá-la 

vou chama de novo tamos junto, te agradeço o seu trabalho só fico assim né? Vereador a pessoa sair de 

lá pra vim aqui questionar uma coisa como que tudo muito certinho causa ate é… Brincadeira te 

agradeço. / Rita de Cássia Costa (Secretaria de Educação):- Eu vereador estou sempre a disposição 

desta Casa de Lei como o senhor pode observar neste relatório de merenda ele foi assinado pela 

responsável pela escola no dia 30/09 o senhor observou ele foi assinado pela responsável da escola no 

dia 30/09 o senhor esteve na escola dia primeiro no dia trinta do nove ela entregou este relatório na 

secretaria e o senhor pode ver pela que ela serviu porque este relatório é um documento que a 
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secretaria tem com este documento aqui com esta guia que foi entregue que o senhor tem ai e mais este 

relatório que a responsável entregou tudo que saiu da secretaria foi o que se comeu dentro da escola 

então não foi inventado ela não inventou aquilo e colocou aqui café com leite, arroz, feijão, carne 

moída e macarrão ela não invento ela tirou da guia. É inclusive eu entendi, é mais eu, mais eu 

entendi… Eu entendi a sua colocação, mais eu estou vindo aqui fazer  uma defesa dizendo que ele 

disse nesta tribuna é uma inverdade e nós estamos documentados pra provar inclusive eu tenho aqui 

uma… Eu fui a escola eu tenho o depoimento dos alunos que nunca ficaram um dia sem merenda na 

escola eu tenho o depoimento e tenho aqui uma ata que foi feito por mim na escola junto com a Marta 

coordenadora da merenda presidente do conselho da merenda mais a Andressa que é funcionaria desta 

secretaria e aqui o vereador eu gostaria de passar uma copia pro senhor porque aqui as professoras da 

escola ela alegam que na escola delas não tem problema. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- As 

professoras de lá? / Rita de Cássia Costa (Secretaria de Educação):- Ta aqui ta tudo escrito tanto as 

professoras como a merendeira, esta aqui em ata registrada porque eu disse que a secretaria tomasse 

todas as providencias cabíveis. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- A senhora entendeu o que eu 

disse? Eu te respeito, eu respeito a senhora, respeito todos os professores, respeito a área da 

administração não to aqui pra botar picuinha em nada eu só quero que a senhora me entenda a gente ta 

aqui pra trabalhar ai a pessoa vem duas vezes e fala isso é um caso muito serio, que jamais uma pessoa 

pode brincar com todo mundo inclusive brincar com nós e nós não viemos aqui pra brincar a senhora 

entendeu o que eu to falando eu respeito muito o seu trabalho tenho admiração só pra dizer e eu não 

vou concordar nunca de uma pessoa vim aqui brincar e nós não estamos aqui pra brincar estamos nós 

vereadores aqui pra trabalhar então se ele veio duas vezes é muito coincidência a gente presidente se 

possível for intimar o rapaz de novo pra gente resolver isso que eu não to aqui pra falar disso nem 

daquilo eu to aqui pra trabalhar no meu serviço eu fui eleito pra trabalhar pro povo com todo respeito 

ao seu trabalho e respeito a todos eu gostaria que intimasse ele pra gente voltar a conversar sobre isso 

daí isso ai é um caso serio não pode uma coisa dessa com todo respeito a senhora. / Rita de Cássia 

Costa (Secretaria de Educação):- Eu concordo com o senhor inclusive eu pessoalmente. / José 

Geraldo Papaceni (Vereador):- As professoras que tão lá a merendeiras que tão lá tão tudo correto é 

muito e um cara desse ele não vai poder seguir a função que ele ta pensamento meu não sei os dos 

colegas vereadores tem a falar eu penso assim entendeu que eu respeito o seu trabalho não to aqui pra 
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si meter não seu trabalho de professor algum ou de colega algum estamos aqui porque a gente foi 

intimado pra isso daí né? Presidente muito obrigado presidente. / Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Secretaria, coisa rápida aqui só pra gente ta falando dia 24/09 foi servido café, bolo, 

arroz, feijão, carne moída com mandioca, dia 25 café, pão, arroz, feijão, tomate salada, dia 26 café, 

biscoito, arroz, feijão, carne moída, chuchu né? E no dia 29 foi servido a refeição então se tivesse 

faltando no ultimo dia não estaria servindo estas comidas Né? / Rita de Cássia Costa (Secretaria de 

Educação):- Exatamente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Então eu concordo com você 

vereador, então tão brincando com a gente, você como frente mais ainda. / Rita de Cássia Costa 

(Secretaria de Educação):- A secretaria também vai tomar outras providencias cabíveis porque nós 

estamos documentados, nós estamos cientes do que tem chegado na escola eu quero ler um pedacinho 

da ata vereador que a professora da escola aqui diz assim: “ É a secretaria questionou a professora se o 

denunciante esteve na escola, o qual foi respondido que nunca recebeu a visita do mesmo na escola” ta 

aqui… É então é uma questão muito seria vocês tão vendo que nós temos aqui mais onze diretoras de 

escolas todas essas diretoras de escola aqui se vocês quiseram ouvir o depoimento delas ela vão falar 

como ocorrem. / José da Costa Neto (Vereador):- É presidente alo… Alô. / Rita de Cássia Costa 

(Secretaria de Educação):- É muito estranho né? Com a denuncia… Como a denuncia foi feita 

vereador. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Vamos… Eu gostaria. / Rita de 

Cássia Costa (Secretaria de Educação):- Como a denuncia foi feita nesta Casa eu estou aqui hoje pra 

responder a denuncia na qual ate convidaram a nutricionista mais a secretaria também esta tomando 

outras providencias. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Eu gostaria agora… 

Eu gostaria é que vocês estivessem pela ordem ta aqui o vereador Papaceni quer fazer mais alguma 

colocação vereador? Gostaria de fazer mais alguma colocação? Então vem aqui a frente porque eu 

acho que o Zé Neto também esta sem microfone né? O vereador termina de fazer as suas colocações 

que logo depois o Zé Neto fala e se algum vereador que venha aqui que nós só estamos com um 

microfone. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- O que eu acabei de falar agora é o que eu to 

dizendo a gente tem que intimar esse rapaz a gente tem o documento dele e né? As denuncias que a 

gente teve e chamar o nosso Dr. Moacyr pra gente ver isso de perto que isso não pode ser uma 

brincadeira a pessoa vim aqui fazer uma denuncia se nunca ele foi no colégio tem que ver isso daí 

porque mentira não é coisa de Deus então se a gente ta aqui pra trabalhar é porque a gente tem Deus na 
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nossa vida. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Algum outro vereador Zé Neto. 

/ José da Costa Neto (Vereador):- Senhora presidente desta Casa, é secretaria de educação Rita Costa 

que muito nos honra com a presença nesta Casa a todos os professores que aqui estão é o nosso boa 

tarde quase noite temos também o secretario de saúde vice prefeito de Atílio Vivacqua demais 

lideranças diretores de escola é eu gostaria apenas de dizer que eu partici… Da primeira reunião que o 

líder comunitário de Linda Aurora esteve aqui presente né? Eu estava nesta sessão na segunda vez eu 

não estava, estava fazendo um treinamento e não pude estar presente mais quero dizer com todo 

respeito ao nobre colega vereador Jose Papaceni eu não fui enganado, eu não fui iludido por ninguém e 

muito menos pela fala do líder né? Comunitário de Linda Aurora o senhor Gilmar Dorigo porque 

naquela sessão eu questionei e o meu questionamento foi o seguinte é quantas escolas tem o Município 

não é uma só são varias né? E eu nunca ouvi falar de problema de merenda por exemplo ate mesmo 

nas escolas maiores não tirando o mérito da escola de Linda Aurora que ela tem a sua importância na 

educação do nosso Município mais se naquele momento eu fiz é este questionamento Flecheiras que é 

uma grande escola da rede não tem problema não ouvi falar ate então, Benedito Sampaio não tem 

problema perguntei ate o vereador Pedro Sampaio: “vereador tem problema de merenda na sua escola, 

na sua comunidade?” Ele me respondeu que não é? Então é Ana Busato aqui na sede do Município né? 

parece que é a maior escola da rede não vejo não ouço falar em problema minha neta estuda lá né? 

Então todo dia eu pergunto minha filha você almoço merendo na escola merendei então ela fala ate o 

que ela se alimentou lá, então não vejo problema me causou também surpresa, estranheza essas foram 

as minhas falas naquela sessão é então apenas colocando claro com todo respeito a palavras do nobre 

colega mais naquele momento eu não fui… Não fiz concordância com o que o senhor Gilmar Dorigo 

disse aqui nesta tribuna ate porque a gente acompanha ai o trabalho eu faço parte inclusive do núcleo 

da qualidade da merenda escolar como técnico agrícola a gente sempre participa das reuniões fazemos 

todas as avaliações né? Dos produtos a serem adquiridos a gente vê o trabalho da Pedrini é… É 

inclusive a lei né? Esta sendo obedecida 30% da do que é adquirido para a merenda escolar ta vindo lá 

da agricultura familiar então a gente tem ai a gente ver o conselho atuante né? Então quer dizer 

sinceramente é quero deixar claro aqui que não vejo problema não vejo problema pode acontecer a 

partir de amanha é claro que pode nós somos seres humanos passiveis de acertos mais passíveis de 

erros também mais pode acontecer mais ate a presente data não vi não tenho noticia de ter acontecido 
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então quero dizer apenas isso não concordei com as falas do líder comunitário de Linda Aurora 

naquele momento questionei é exatamente por isso por ate né? A presente data não ter informação nem 

uma com relação a falta de merenda é qualidade ruim da merenda ofertada para os nossos alunos na 

rede municipal obrigado presidente vereador é são essas as minhas colocações é queira aceitar né? 

Todos os meus respeitos, respeito a sua posição mais é a gente tem analisar também o seguinte a 

tribuna mesmo o próprio nome dela diz é tribuna livre agora cabe ao vereador concordar ou não com 

aquilo que as pessoas trazem aqui né? Então com todo respeito a vossa excelência mais é quero dizer 

que não eu desconheço qual quer problema em relação a merenda escolar do nosso Município 

obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Mais algum vereador, ta 

funcionando? / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Quero dar boa tarde a todos, boa tarde a secretaria 

como disse o nosso nobre colega vereador Jose Neto nessa ultima sessão que chegou esta reclamação 

nesta Casa nós estávamos fazendo um curso eu vereador Jose Neto e a presidente em exercício hoje 

vereadora Gessiléa então eu não fiquei nem sabendo vocês chegaram aqui hoje pra mim foi surpresa e 

quando chegou esta denuncia esta reclamação na outra vez que este cidadão esteve aqui pedindo… 

Fazendo o pedido de tribuna livre é foi conversado o seguinte esta Casa tem as comissões né? Então 

tem… Tem comissão de saúde, tem comissão de educação né? E eu não vejo muita reclamação igual 

Independência né? Aonde a diretora é a Lola eu nunca vi reclamação La ouvi comentários sobre a 

canjiquinha a senhora ate falou que não concorda porque as vezes desde garoto eu sempre estudei as 

vezes acontece de ter algum gorgulhinho eu já vi mais eu também num… Se tivesse a nutricionista eu 

perguntaria pra ela mais eu sempre comi as vezes ate já achei nunca me fez mal mais isso são coisas 

pequenas, mais é como disse o vereador Jose Neto acontece na vida da gente erros e acertos né? E 

mais eu acredito que não tem nada demais e as vezes o vereador né? Jose Papaceni é… Por as vezes 

não ter conversado com a comissão e ter ido ele lá sozinho ele não foi de maldade com certeza mais 

ele ta fazendo o trabalho dele né? e que da próxima vez espero que não aconteça mais se acontecer 

chamar mais vereadores pra ir dois ou a comissão e procurar saber melhor pra não causar este dano 

todo que causou hoje né? Fazer ai vários professores né? As vezes poderia estar em casa descansando 

preparando o seu trabalho pro dia de amanha né? Se deslocaram ai todo mundo para estar aqui nesta 

Casa pra estar fazendo a defesa junto com a secretaria e outros né? Então vamos espera que nas 

próximas vezes que isso daí vai acontecer mesmo não tem jeito então que a gente possa pedindo a 
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orientação melhor pra não causar este dano todo, muito obrigado pela parte. / Rita de Cássia Costa 

(Secretaria de Educação):- Vereador Jovaci é inclusive em reunião com todos os diretores das 

escolas eu já havia passado devido a reunião passada que vocês vereadores fariam visitas nas escolas, 

porque a gente volta a falar né? A gente erra, mais a gente erra pra acertar né? A gente busca o acerto a 

todo o instante então eu agradeço mais uma vez a esta Casa eu gostaria que fosse ouvido o nosso 

funcionário o Robson e a Marta porque ele também tem algumas coisas para esclarecerem. / Gessiléa 

da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- É eu gostaria de saber se tem mais algum vereador 

né? Pra fazer alguma colocação? Algum esclarecimento? Itamar? Mais nem um vereador? Papaceni 

que fazer as considerações finais? / José Geraldo Papaceni (Vereador):- É vê vossa excelência 

Jovaci vereador Jovaci num ta tendo… Esta discussão ela era… ela realmente era… É necessária pra 

gente chegar num acordo do bem porque a gente não ta aqui pra jamais prejudicar o trabalho dela 

jamais prejudicar o trabalho é o trabalho de qualquer… Qualquer um funcionário, qualquer um 

companheiro de trabalho né? A menina ai a Pedrini nem umas… A gente ta aqui porque a gente… O 

rapaz teve aqui como o vereador Jose Neto falou ele não teve na segunda ele veio duas vezes então eu 

acho… Eu acho interessante sim que a comissão né? Se… Analisasse direitinho sim que eu não to aqui 

pra desmentir Pedro, Paulo e nem Antonio a gente ta aqui pra… Pro melhor então não quero aqui ta 

prejudicando ninguém professor jamais de forma alguma a gente ta aqui pra ta… Pra entra num acordo 

a secretaria esta aqui nos explicando ue graças a Deus que esteja bom quem ninguém venha aqui mais 

se é que aconteceu brincar com a gente mais a gente vai estar esclarecendo o melhor eu quero deixar 

bem claro que eu não to aqui pra prejudicar ninguém a gente ta aqui pra somar independente de partido 

ou não muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Pelo que eu entendi 

agora secretaria o… O convite feito a coordenadora foi mais mesmo um esclarecimento em relação a 

distribuição né? Pelo que entregue final de mês é como que isso é feito esta entrega, é se é inicio, se é 

meado de repente nós sabemos que na casa… Nós que somos donas de casa sabemos disso chega 

finalzinho de mês da aquela quebrada mesmo não é? Nós sabemos disso nós que somos dona de casa 

né? Rita nós sabemos que chega no finalzinho o arroz fica um pouco menos a carne a gente tem que ta 

fazer uma mistura bota o ovo enfim mais eu acho que é mais isso o entendimento né? Nosso é saber 

como é feita esta entrega pelo que eu entendi aqui é feito no inicio do mês e no final de mês em todas 

as escolas? / Rita de Cássia Costa (Secretaria de Educação):- Mensalmente./ Gessiléa da Silva 
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Sobreira (Presidente em Exercício):- Mensalmente? E porque tem aqui uma entrega do dia nove… 

02/09 e outra. / Rita de Cássia Costa (Secretaria de Educação):- É de 15 em 15./ Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- Feito de 15 em 15 então realmente é de se estranhar eu acho 

como a senhora tem realmente que tomar providencias como secretaria né? Em relação a… Ao nosso 

amigo né? Vamos dizer assim senhor Gilmar Dorigo trazê-lo para realmente responder por isso porque 

foi feita uma denuncia nesta Casa como que foi dita pelo Zé Neto e o Jovaci não estávamos nesta 

ultima realmente é serio ta se realmente não faltou a este ponto de ficar sem comer nada é realmente 

serio porque ele veio aqui e não falou pra mim pra Papaceni ele falou pra todo o Município que nós 

estamos passando pela internet neste momento então tem pessoas nos acompanhando então isso é serio 

nosso Município fica ai diante de outros Municípios ate fora né? Como então a gente precisamos 

realmente tomar providencias esta Casa vai fazer realmente procurar saber né? Prestar esclarecimento 

disso né? Não deixar de repente um vereador com vontade realmente de trabalhar pro este município 

quere fazer se engana as vezes com uma historia e outra acho que isso não venha acontecer é preciso 

tomar uma atitude agora e isso não virar mais acontecer é enfim que a nossa historia vamos 

providenciar é o vereador Zé Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Agradeço desde já a presidente 

é eu gostaria apenas de dizer o seguinte é… Eu penso assim acho que um dos maiores danos que, que 

o ser humano pode causar é a confusão na cabeça das pessoas não é isso? Então a Câmara esta 

realmente cumprindo o seu papel ate porque o assunto foi trago pra essa… Pra esta instância né?  Mais 

é… É se realmente a pessoa confirmado que ta falando aquilo que não é verdade causando esta 

confusão né? Na cabeça das pessoas então que seja acionado o Ministério Publico tem outras 

instancias de Poder né? Por que não adianta nada trazer o assunto pra cá e… E… Né? Falar coisa com 

coisa fala outra e nada se decide não é assim? Ou daqui a pouco a pessoa vem aqui pela terceira pela 

quarta e pela quinta vez não é assim? Então já que esta causando este… esse transtorno maior aqui que 

é a confusão nas cabeças das pessoas eu to bem convicto de que o problema não existe né? Eu defendi 

isso na primeira vez que questionei na primeira vez que ele esteve aqui é outros vereadores 

questionaram também não houve unanimidade em relação ao que ele falou não né? Então pela Câmara 

tal o melhor encaminhamento pra esta questão né? Se a pessoa ficar vindo aqui levantando uma 

situação inexistente né? Que não… que não é real e causando essa confusão na cabeça das pessoas 

então ela precisa ser responsabilizada né?  Talvez não seja a Câmara… Talvez não seja a Câmara de 
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vereadores que vai exerce este papel ate porque não é prerrogativa do… Dos vereadores poder ser é, 

portanto acionado ai o Ministério Publico pras… Pras providencias cabíveis então quero agradecer 

peço desculpas a secretaria por fazê-la ai espera na tribuna muito obrigado. / Rita de Cássia Costa 

(Secretaria de Educação):- É vereador eu gostaria de dizer para o senhor que a secretaria ta tomando 

as providências a procuradoria do município já foi acionada a controladoria porque nós também não 

podemos deixar que tais fatos denegrir vão denegri a imagem de uma equipe seria que ta fazendo o 

trabalho a Pedrini nossa nutricionista o Robson a Marta toda uma equipe a Luecy nós temos uma… 

Nós temos um verdadeiro batalhão né? Que trabalha pra colocar a merenda dentro da escola desde lá 

do pregão os fornecedores eles carregam nas costas o material tudo pra ajudar as crianças não ficarem 

um dia sem merenda nesse Município então isso é muito importante mais essas providencias com 

certeza estão sendo tomadas eu agradeço mais uma vez e boa noite a todos. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):-   Obrigada e… Por ter esclarecido e eu gostaria é de pergunta 

é… A… A controladora geral Adriana não esta no momento não estou vendo… Ver com o plenário é a 

servidora Maria Marta da Silva fazer as suas colocações Zé Papaceni ela pode? Zé Neto? Pedro? 

Roberto? Itamar? Jovaci? Sandro? Por favor faça as suas colocações e eu gostaria de pedir aos 

vereadores que na hora que ela terminar alguém tiver alguma duvida que a gente possa estar cada um 

né? Esperando o outro falar pra gente poder ta entendendo ate melhor né? As perguntas obrigada. / 

Maria Marta da Silva (Coordenadora da Merenda):- Boa noite presidente Gessiléa, boa noite ao 

secretario Sandro, Dr. Moacyr, boa noite a todos os vereadores, minhas colegas de trabalho, a minha 

secretaria Rita Costa, vice-prefeito Almir, boa noite aos internautas é como a secretaria já disse é tem 

acontecido nesta Casa de Leis alguns questionamento quanto a alguns setores da secretaria de 

educação é um dos questionamentos ocorridos também aqui foi a respeito do nosso material de 

limpeza a distribuição do material de limpeza nas escolas, é nós trabalhamos sempre com um saldo no 

final do ano pra que as escolas no inicio do ano tenha todo uma material necessário para o 

funcionamento e assim foi este ano nós iniciamos o ano com o saldo do ano passado e não só a 

secretaria mais também as escolas também trabalham com saldo ate porque elas não fecham as portas 

no mês de Janeiro e elas precisam né? De… E elas precisam de se manter nesse período então assim 

sendo houve no inicio do ano a distribuição do material no mês de Março a primeira distribuição do 

material de limpeza só que nesse período nós já estávamos com o processo de pregão para compra 
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desse material tramitando mais ocorreu um atraso a gente sabe que imprevisto acontecem e a secretaria 

ela não trabalha de forma alguma sozinha se ela trabalha pelas escolas tudo que ocorre as escolas são 

rapidamente acionadas para serem informadas essa é a linha de trabalho da nossa secretaria. Ciente do 

atraso do pregão imediatamente a secretaria acionou as diretoras convido-as para uma reunião onde me 

pediu que expusesse a situação deste pregão e eu prontamente expliquei a todas elas foram passadas 

informações e as orientações de como proceder eu tenho aqui na pasta o das distribuições que foram 

feitas e ai devido a este atraso de pregão realmente conforme vocês podem manusear a pasta iram 

comprovar que no decorrer… Com o decorrer do tempo alguns item foram ficando escassos e 

deixaram realmente de chegar a escola mais o que vale resultar aqui nessa… Nesse momento é que  

nessa reunião onde todas as informações foram passadas juntamente com as orientações de como as 

escolas procederiam devido aos atraso do pregão a professora responsável pela escola Amabili Roseto 

da comunidade de Linda Aurora também não esteve presente é essas ausências de repente pode ser o 

que estão ocasionando tais fatos. É eu gostaria de resultar aqui que houve este atraso e que o processo 

as pessoas de repente podem não entender mais um processo pra uma compra na prefeitura ele é um 

tramite muito demorado é a partir do momento que nós temos a necessidade e que é preenchido uma 

requisição não sistema isso vai para o protocolo, do protocolo vai para o gabinete, autorizado pelo 

gabinete vai para o setor de compra pra que seja feito uma cotação um levantamento de preço é 

encaminhado a licitação para que haja o preço médio dessa mercadoria vai para a contabilidade para 

estimativa de preço retorna para licitação onde é preparado o edital e é realizado este pregão, realizado 

o pregão este documento é encaminhado ao jurídico que confecciona estes contratos ai o jurídico 

encaminha a contabilidade que faz o empenho desse dinheiro desse… Desse quantitativo em dinheiro 

tá? Se o procedimento for de licitação esse pregão retorna para o setor ta? De licitação que vai para o 

arquivo e então o setor de compras é autorizado a nos fornecer a AF que é a Autorização de 

Fornecimento para que nós através deste bloquinho façamos um pedido certo e ser for compra direta o 

setor de compras rapidamente recebe emite as AFs e a gente já tem liberdade de compra tá? Então com 

a demora desse procedimento as escolas demoraram a receber alguns itens do material de limpeza ta? 

E ai eu tenho aqui oh a data de inicio do pregão a data aonde nós começamos a receber o material tá? E 

a data aonde nós começam,os a distribuir todos os item com é… É suficientes né? Para atender as 

nossas escolas sendo que na visita feita a escola também as crianças em vídeo relataram pra nós  que a 
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escola é super limpa e em momento algum foi dito naquela escola que algum dia foi levado material de 

limpeza pra lá tá? Então é eu percebo que o senhor não sei se quer fazer algum questionamento não 

seu se acha desnecessário a minha fala, mais enquanto funcionaria da educação eu me senti na 

obrigação de vir a esta Casa de Leis prestar escla. Prestar este esclarecimento ate porque como 

funcionaria a gente se sente muito constrangida em saber que as pessoas vem e fazem é denuncias 

infundadas a respeito do nosso trabalho tá?  Então eu tenho tudo documentado se os vereadores 

quiserem podem ter acesso… Sim vereador pode falar. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- É. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Oh Marta, dona Marta veja bem a gente não ta 

aqui questionando o trabalho de vocês a gente não ta querendo saber do trabalho de vocês cada um 

profissional tem o seu trabalho a gente respeita eu falei com a secretaria a gente não ta aqui pra botar 

areia na farofa de ninguém e nem arruma bagunça a gente… Foi bem explicado aqui que a gente 

recebeu denuncia e a gente ta correndo em cima da denuncia respeitando todos os profissionais 

inclusive o seu trabalho isso tudo que você ta falando do pregão a gente sabe a gente ta aqui a gente 

trabalha jamais a gente ta se metendo no trabalho da secretaria e nem do de vocês. Então se vocês 

realmente ficaram chateados me perdoa quantas denuncias trouxe a gente vai corre em cima, quero te 

dizer que a gente não ta aqui pra se meter no seu trabalho a gente recebeu a denuncia aqui e a denuncia 

veio aqui na… No nosso trabalho não quero se meter no seu trabalho não te respeito como 

profissional. / Maria Marta da Silva (Coordenadora da Merenda):- Sim vereador eu quero dizer 

que nós profissionais da educação entendemos perfeitamente a função de vocês nesta Casa de Leis ate 

parabenizo pelo trabalho vocês tem mesmo que ir e investigar e ouvir as duas partes como estão 

fazendo agora tá? Mais não posso deixar de relatar o constrangimento que é causado a nós 

funcionários tá? Como o vereador Jovaci colocou aqui né? O Constrangimento de termos que passar 

este momento aqui mais todas as vezes que acharem necessário podem me convocar já vim de outras 

vezes virei quantas necessários jamais vou ser omissa a vir a esta Casa de Leis prestar quais quer tipos 

de esclarecimento eu é quem agradeço por terem me ouvido e quando eu fiz questão de colocar o passo 

a passo, não foi por vocês serem desconhecerem é o processo que é feito para aquisição de qualquer 

gênero lá na educação ou em outro qual quer outro setor da prefeitura é pelo acesso que esta sessão 

tem né? Para as pessoas terem acesso então por isso fiz questão de falar porque quando houve a 

denuncia nesta Casa de Leis todo mundo ouviu então que agora todo mundo ouça também né? Ate 
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mesmo uma forma de esclarecer eu não estou perdendo um tempo eu estou ganhando um tempo 

porque amanha depois as pessoas diante do que ficaram sabendo hoje já é um questionamento que não 

será mais feito então eu peço desculpas se te chateie na minha fala tá? Mas eu sou uma pessoa muito 

sincera o que eu sinto eu falo eu sou muito sincera eu sou muito correta a equipe da secretaria é sempre 

orientada a trabalhar pelo correto e independemente disso a criação que eu tive foi para ser uma pessoa 

correta ta? Então eu agradeço muito a todos e se alguém tiver algum questionamento estou a 

disposição. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Algum vereador quer fazer 

alguma pergunta? Bom Marta eu não vejo isso como constrangimento, eu vejo isso já você faz o seu 

trabalho corretamente não vejo… que esta constrangida aqui nesta tribuna passando pra nós e par 

outras pessoas que estão nos vendo pela… pela internet, e também não vejo o trabalho do Papaceni um 

trabalho também em vão porque agora todo mundo já sabe ai num… O B A BA da merenda né? Ta 

licitação feita do material de limpeza então isso que é importante os debates tem existir pra isso 

mesmo os questionamentos tem que existir par isso mesmo e agora eu queria ver junto com a… Com o 

plenário se nós vamos ouvir agora o funcionário e servidor né? / Maria Marta da Silva 

(Coordenadora da Merenda):- Boa noite a todos. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Marta desculpas Marta obrigada, obrigada, Robson Pimenta Mesquita, não é pra eles 

Jovaci, Roberto, Pedro…/ Robson Pimenta Mesquita (Responsável do Almoxarifado da 

Educação):- Boa noite a todos boa noite presidente, boa noite vereadores, boa noite secretaria, boa 

noite meninas né? As companheiras de escola né? Eu só vim aqui pra esclarecer rápido Papaceni a 

gente veio com a Rita, veio com a Pedrini, com a Marta e comigo não foi pra falar pessoamente pra 

você ou pra… A gente queria…Chamou o Gilmar o Gilmar não teve né? Rita na secretaria essa falas ia 

ser colocada pra eles pra ele mais como ele não teve pra… Pra ver como funciona a gente se achou no 

direito de vir a tribuna como ele fez e esclarecer não para os vereadores mais pra todo mundo e a 

minha indignação e as meninas sabem disso é que meu telefone é disposição 24horas a secretaria de 

todas as escolas e eu to nas escolas todos os dias então se faltou num dia no outro elas puxam a minha 

orelha “Robson lembra aquilo lembra”, porque a merenda o assunto hoje é merenda mais eu sou 

responsável do Almoxarifado de toda a educação então a gente tem matéria de expediente, tem meteria 

de escola a gente tem material de limpeza tem o botijão de gás a gente tem todo um material que 

fornece pra escola então no dia que eu não tiver levando merenda no outro dia eu to com o gás, no 
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outro dia eu to com aquilo, no outro dia eu to ajudando nas escola, agora nós temos os brinquedos nós 

temos todo um funcionamento de escola que passa pelo almoxarifado então a minha indignação é eu 

todo os dias eu to nas escolas o dia que eu não estou elas me ligam eu estou em Vitória mais no outro 

dia pode ter certeza que eu to na escola então é essa a minha indignação e elas sabem disso todas tem o 

meu telefone, todas tem a liberdade de me ligar as que não estão aqui também tem a liberdade de estar 

ligando então é esse o nosso momento então a gente agradece a oportunidade, agradece o carinho que 

teve com a educação nós estamos a disposição eu acho que este assunto ta ficando… Vai ser tomado as 

medidas necessárias nós estamos a disposição todas as diretoras estou a disposição de vocês pra… Pra 

gente caminhar junto com a educação com todas as escolas e agradecer o carinho e agradecer a nossa 

distribuição é feita de 15 em 15 dias nesses dois ultimo meses tem acontecido de ser varias vezes mais 

do que 15 em 15 dias porque tem chegado verdura, tem chegado material como bem disse a Rita tem 

material de outro Município tem matéria de outro estado que o fornecedor esta com dificuldade de 

entregar porque vem de São Paulo pra ele, ele ta com dificuldade de receber então isso tudo as escolas 

são flexíveis elas entende e elas tem a liberdade de conversar comigo ou com  Pedrini elas ligam 

“nossa a Pedrini ta lá vou dar uma ligada pra ela” que eu acho que a educação a gente se faz com 

educação e eu acho que as escolas se elas não tem liberdade de conversar com a secretaria qual é o 

papel da escola acho que todos aqui tem a liberdade de conversar comigo com a Rita, com a Pedrini ou 

com qual quer outro funcionário então nós estamos a disposição eu trouxe o material mais eu acho que 

a gente não precisa mais esclarecer acho que já foi muito bem esclarecido pela nossa secretaria as 

meninas estão … Mostraram e viram como que funciona todo o sistema então agradecer o Papaceni 

parabéns pelo trabalho, parabéns pela… Pelo questionamento os outros vereadores se foi por você 

parabéns se fosse por outro a gente tava aqui questionando mais é só pra gente ter essa resposta acho 

que não precisava ter criado este tumulto todo as portas estão aberta a gente trabalha o dia inteiro 

convidar pros jogos que começa né? Vamos aproveitar e vamos convidar pros jogos que começa na 

sexta feira com a abertura dos jogos municipais é isso que a gente tem que valorizar na educação as 

meninas ai as diretoras estão ai correndo pra preparar os alunos as escolas pro desfile que vai ter, vai 

ter a banda, vai ter tudo isso tudo passa pela secretaria pelo almoxarifado e por todas então eu acho que 

é assim que funciona a educação a gente veio aqui esclarecer qualquer duvida nós estamos a 

disposição obrigado e boa noite a todos. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- 
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Obrigada Robson nós sabemos do seu compromisso com o seu trabalho é eu gostaria de agradecer, 

algum vereador antes de terminar algum vereador quer fazer alguma pergunta a mais você gostaria? 

Vereador Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Eu acho que agente tava devendo esta 

resposta porque andando em Cachoeiro eu fui questionado o que que ta acontecendo com o prefeito 

que ta deixando merenda as escolas sem merendas não foi a escola as escolas sem merenda então foi 

generalizado então nós tínhamos que dar esta resposta não é Zé? Pra gente poder estar explicando o 

que ta acontecendo então parabéns Rita parabéns as pessoas da educação parabéns a todas as diretoras 

que a gente sabe o trabalho de vocês em cada escola que vocês estão de frente a gente sabe que lá as 

crianças são tratadas não como crianças como aluno e sim como filhos tem tenho a certeza disso então 

parabéns e conta com a gente pro que der e vier.  / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- É antes deu terminar eu queria só fazer um esclarecimento para todos que estão… as 

pessoas que estão aqui presente a todos que estão nos ouvindo é como eu disse o senhor Dorigo Gilmar 

Dorigo teve aqui mês passado e teve agora é nós não estávamos então pra deixar bem claro secretaria 

que o nosso papel aqui foi não só do Papaceni mais de todos nós, que eu me lembro da primeira vinda 

dele aqui houve realmente um esclarecimento que foi realmente como o vereador Zé Neto falou foi de 

assustar né? Pra quem não conhece que a nossa preocupação foi essa que ele veio aqui nessa tribuna 

usou essa tribuna pra falar da escola e vocês vieram aqui pra explicar então mais uma vez eu digo 

Marta, Martinha não é constrangimento nem um constrangimento seria se você não tivesse vindo aqui 

trazer o seu trabalho e de esclarecer para quem esta nos ouvindo parabéns Papaceni espero que né? 

Você continue com este trabalho e agradecer a todas as professoras né? Que… Por estarem aqui as 

diretoras né? Eu acredito que elas estão aqui estão dando o aval a isso tudo a todas essas falas de vocês 

a própria secretaria então agradecer a presença de todos vocês o Eli do conselho é importante o 

conselho esta participando então obrigado pela sua presença aqui e dizer que esta Casa esta sempre de 

portas abertas pra vocês usar a tribuna livre pra ser convidado de toda maneira esta Casa é de vocês é 

nossa né? E… E pra… vamos dar por aberto agora o pequeno expediente que nós vamos iniciar as 

nossas falas eu gostaria de chamar o vereador Jose da Costa Neto, e dizer ainda professoras e diretoras 

né? Se gostar se quiserem continuar aqui nos acompanhando vendo o nosso trabalho agora vamos estar 

aqui discutindo os projetos que estão em pauta Merinha, Eli favor Lola, por favor Célia por favor nos 

acompanhe aqui pra ver os nossos trabalhos vamos estar agora o líder do prefeito discutindo os 
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projetos agradeço sinceramente a presença de todos vocês. Vão com Deus, vão com Deus. / José da 

Costa Neto (Vereador):- Nobre colega presidente desça Casa vereadora Gessiléa, secretario vereador 

Sandro Gariolli o nosso boa noite, boa noite Dr. Moacyr, boa noite a todos nobres colegas vereadores 

os professores acabam de… Já indo ai deixanda, deixando o recinto desta Casa mais queremos 

parabenizar a todos os professores pelo ultimo dia 15 né? Que teve ai a comemoração é o dia né? Que 

se comemora portanto o dia do professora então parabéns a todos os professores esses profissionais 

exemplares que trabalham ai no dia a dia é levando em informações e mais conhecimentos para as 

nossas crianças para os nossos jovens para os adultos também nós sabemos que tem muitas pessoas 

adultas idosas né? Que ficaram muito tempo fora da escola retornam para… Retornam ai aos bancos 

escolares para buscar também informações e maiores conhecimento então rendemos aqui os nossos 

parabéns aos profissionais da educação os professores pelo seu… pelo seu dia é que é muito 

importante queremos é mais uma vez ao saudar e agradecer a presença do nosso vice-prefeito e 

secretario de saúde Almir Lima Barros, ao Eli Severo que é o vice-presidente do Conselho municipal 

da merenda escolar é o Francisco Brito que muito nos honra com sua presença, o nosso amigo Batista 

também presente a esta sessão nobres colegas vereadores quero cumprimentar também a todos os 

funcionários desta Casa que nos auxiliam nesta Sessão cumprimentar a todos os internautas que 

também estão acompanhando os nossos trabalhos é com relação ao projeto 029/2013 Com referencia ai 

a questão dos taxis do Município de Atílio Vivacqua ainda encontra-se nesta Casa, para analise, o 

projeto 042/2013 o Plano Pluri Anual 2014/2017 também encontra-se nesta Casa para analise de todos 

os colegas vereadores, com relação ao projeto 047/2013 que trata da implantação no Município de 

Atílio Vivacqua o Serviço de Inspeção Municipal é quero dizer que na ultima semana nós tivemos uma 

reunião com o secretario Marcio Menegussi é eu tive participando pela comissão de obras é o vereador 

Pedro Sampaio  vereadora Gessiléa também esteve presente e… E nós tivemos ponderando algum… 

Algumas questões referentes ao uns itens daquele… Daquele projeto de lei para que ele pudesse então 

é… Ou através de emendas apresentadas pelos vereadores aqui da nossa Casa ou talvez por um projeto 

substitutivo para que a gente então possa melhorar este documento e quando for trago aqui para… Para 

a avaliação final de votação portanto ele já venha é carregado ai das adequações necessárias das 

melhorias que com certeza será uma fermenta importante ai para a adequação das agroindústrias do 

nosso Município então é o que nós temos a dizer referente a este projeto. O projeto 048/2003 que pede 
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para abertura de credito suplementar é um projeto é bastante interessante é um projeto que da ordem ai 

de um milhão… De R$1.018.355,62 para construção de unidade escolar como estou todos já sabem já 

foi comentado nessa sessão anterior é uma escola que ser construída ali próximo ao campo do 

Felipense né? Ali numa área que foi adquirida da família da dona Guiomar Faria Moreno então é peço 

me parece que este projeto já esta com a… Com as devidas… Com os devidos pareceres das 

comissões… Isso peço a presidente para que possa então colocar este projeto em votação como eu já 

disse em sessão anterior para que a gente não possa correr nem um risco de perder este recurso então a 

Câmara de Vereadores realmente pode… É… Precisa é cumprir o seu papel fazer a sua parte então 

peço que este projeto possa então ser votado na sessão de hoje. Quero cumprimentar a Diretora da 

escola Ana Busato a Elem Castorina a professora Loloia que esta também presente prestigiando a 

sessão do dia de hoje. O projeto 049/2013 que estima receita fixa de despesa do Município de Atílio 

Vivacqua para o exercício de 2014 só lembrando este projeto e também um projeto do PPA poderão 

ficar na Casa ate o 31 de Dezembro, para serem votado e lembrando que projeto 049/2013 que estima 

receita e fixa despesa não é apenas esta documentação… Este documento que chegou nas mãos… Nas 

nossas mãos né? Nas mãos dos vereadores eles… este documento também é carregado os anexos né? E 

ai é prerrogativa do vereador ta analisando estudando esse item por item desses anexos e nesse período 

ai então propor ai as devidas adequações que julgarem necessária né? Então se pega um item lá por 

exemplo da agricultura é se o vereador verificar que ta faltando lá a aquisição da maquina “X” né? 

Então é hora do vereador atendendo o clamor ai da… Da… Dos seus eleitores o clamor ai da sua 

comunidade então propor a inserção desse item no orçamento né? E assim por diante algo que esteja 

que o vereador possa ta verificando o que precisa ser inserido lá na área de saúde no… Do nosso 

secretario Almir Barros então é o momento exato pro vereador então em conversa com o secretario da 

saúde, conversa com a própria comunidade ta propondo ai essas sugestões essas adequações. Então é a 

gente… A gente espera lógico e eu também me coloco nesse… Nesse momento da gente então tá 

analisando esses anexos do orçamento pra que a gente possa então melhorar o documento naquilo que 

a gente puder dar as contribuições pra quando a gente então for votar de fato o orçamento a gente 

possa estar votando um documento é mais próximo ai da nossa realidade e atendendo os anseios da 

nossa comunidade, muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- 

Gostaria de chamar o vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero 
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cumprimentar a mesa desta Casa na pessoa da presidenta Vereadora Gessiléa, cumprimento assim o 

nosso secretario vereador Sandro. Dr. Moacyr assessor jurídico desta Casa, cumprimento todos os 

nobres vereadores, nossos servidores desta Casa, cumprimento todos os nossos internautas, 

cinegrafistas né? E assim cumprimento o nosso nobre excelentíssimo senhor vice-prefeito e secretario 

de saúde Almir Lima Barros, nosso conselheiro Eli, João Batista né? 101% falava 100% agora eu vou 

falar 101% nós tivemos é a nossa 20º sessão nesta Casa ele participou de 21º obrigado Batista pela sua 

presença assim cumprimento o nosso colega companheiro ai Francisco Brito nos prestigia com a sua 

presença nessa Casa… Nessa tarde e assim agradeço a Deus por mais uma tarde de trabalho e quero 

dizer a vocês que vim somente a tribuna nesse pequeno expediente só pra dizer que vou me ausentar 

daqui a pouco da sessão por motivos particulares por ter outros compromissos então eu gostaria de 

estar aqui fazendo as pequenas considerações to me ausentando assim deixar esta tribuna. É só quero 

fazer uma consideração em relação né? O grande debate desta sessão nessa Casa nesse dia só quero 

fazer só grifar uma coisa né? Sobre a questão da educação que parabenizar a secretaria sobre as suas 

colocações pelo seu trabalho pela sua capacidade competência na direção daquela secretaria né? Que 

uma das frases que eu também defendi no dia né? Foi a questão né? Principalmente da minha escola da 

minha comunidade né? Que lá nunca teve este problema e gente defendeu isso e acredito que não 

tivemos outros problemas então foi muito estranho realmente a colocação do nosso amigo líder 

daquela comunidade para é constranger toda essa situação em relação a isso eu gostaria de estar aqui 

nessa tarde somente pra frisar isso e deixar aqui o meu boa noite para todos e vou estar me ausentando 

para um compromisso né? Desta sessão muito obrigado presidente muito obrigado a todos. / Gessiléa 

da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Gostaria de chamar o vereador Jovaci Duarte. / Jovaci 

Duarte Lopes (Vereador):- Bom gente primeiramente eu gostaria de estar agradecendo a Deus por 

esta oportunidade e em seguida esta cumprimentado a presidente desta casa hoje em exercício 

vereadora Gessiléa, secretario e vereador Sandro, cumprimentar Dr. Moacyr compondo o corpo 

jurídico desta Casa nobres colegas vereadores, visitantes que nos prestigiam nessa noite o Eli, vice-

prefeito e secretario Almir Barros, Francisco Brito Chico Brito companheiro ai de longas datas, o 

Batista incansavelmente ai lutando pelo melhor para o nosso Município, cumprimentar os internautas 

né? Que nos assiste nesse momento, os câmeras, e gostaria de estar dizendo ate quem não estava a 

pouco que chegou acho que o Chico Brito chegou a pouco tempo né? Tivemos hoje ai uns 
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esclarecimentos nessa Casa onde a secretaria e outros funcionários que fazem parte da educação 

tiveram aqui prestando esclarecimentos né? Sobre algumas denuncias sobre falta de merenda nas 

escolas então eu gostaria de dizer que… Parabenizar a todos que tiveram aqui nessa tarde e noite que é 

isso ai, você que vieram nessa Casa não tiveram medo tiveram se defendendo então é muito bom saber 

que nós temos pessoas preparadas e competentes para estar trabalhando porque nós na posição de 

vereador fiscal da população nós devemos esta trazendo problema para esta Casa mesmo pra ser 

debatido e aquelas pessoas que as vezes não venha a esta Casa mais as vezes eles estão em casa ligado 

através da internet e estão nos acompanhando nesse momento e ai eles… eles ficam sabendo da real 

situação que acontece no dia a dia da nossa cidade do nosso Município e gostaria de estar dizendo a 

respeito dos projetos nós temos alguns projetos nessa Casa pra ser votado é uns estão ai sendo 

analisados temos ai outros projetos que não estar sendo votado… não vai vim a ser votado hoje porque 

vai ter que ser modificado temos projetos ai de importância né? Onde fala sobre recurso para 

construímos uma escola de grande porte né? È próximo do campo Felipense né? Não é isso é o terreno 

já esta sendo… Sendo plainado né? Foi tudo liberado foi… Esta sendo um trabalho bem feito e a gente 

tem que abraçar né? Essa causa e gostaria de estar fazendo um agradecimento deixar registrado nessa 

Casa fazer um agradecimento ao funcionário Jader agradecer a ele pelo trabalho que ele tem feito na 

comunidade da Saibreira as vezes a gente adia e entra as pessoas da comunidade e eu fiz uns pedidos 

direto a ele semana passada que pudesse estar atendendo aquelas pessoas que porque tinha 

reclamações de lato de lixo faltava lato de lixo cachorro espalhando lixo no meio da rua e a situação 

não estava bonita e conversando com o Jader… Jader de boa vontade foi lá, colocou uns latão na 

comunidade tínhamos também o problema naquela comunidade as pessoas reclamando próximo a 

linha vereador Jose Neto quando o caminhão passava ali tinha hora que parecia que ia tombar em cima 

da casa do visinho então pedimos ai o Jader que fosse lá, o Jader foi com boa vontade o problema… 

Ontem eu tive passando lá já tava terminando o calçamento uma coisa simples mais de grande 

importância então eu prometi a ele que eu estaria agradecendo que eu fiquei muito feliz não só por 

mim por ver a população sendo atendida então eu deixo ai o meu muito obrigado ao funcionário Jader 

e gostaria de dizer aos vereadores que a gente pudéssemos estar nesses próximos dias nos unindo nãos 

aproximando mais nós estamos chegando ai ao final do primeiro ano do nosso mandato nós temos 

muita coisa… Muita coisas a serem feitas em favor do nosso Município da nossa população e que a 
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gente pudéssemos estar fazendo um trabalho voltado realmente com base né? Pra estar atendendo 

melhor a nossa população ai no ano de 2014, muito obrigado e volto no grande expediente. / Gessiléa 

da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- O vereador Sandro não vai fazer uso da palavra, 

Roberto, Itamar vereador Itamar vai fazer uso da palavra. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- 

Cumprimentar a presidente em exercício Gessiléa, secretário Sandro, Dr. Moacyr assessor jurídico 

desta Casa nobres colegas vereadores, secretário da saúde e vice-prefeito Almir Lima Barros, Eli 

companheiro incansável conselheiro da merenda, Batista 100%, nobres colegas vereadores é 

funcionário desta Casa internautas que estão nos ouvindo é uma satisfação muito grande e agradecer a 

Deus por ele permitir mais um dia de trabalho nessa Casa de Lei. É eu quero parabenizar aqui nessa 

tribuna a secretaria Rita pelos seus esplanejamento sobre a merenda aonde foi bem esplainado eu 

estava ouvindo atentamente, o vereador Jose Papaceni também a gente passa por alguns 

constrangimentos na cidade vereador eu vi o nobre colega Jovaci, vereador Jovaci falando eu tenho as 

vezes me encontrado com certas dificuldades que alguém faz algumas reclamação e as vezes eu tenho 

ate medo de vim pra cá… A esta tribuna fazer um pedido… E vossa excelência esta dentro do seu 

dever porque eu também faço só que tem que fazer com base porque este rapaz causou um grande 

constrangimento e eu acredito que este rapaz deveria ate voltar aqui nessa Casa pra prestar um 

esclarecimento como que vai acontecer porque eu acho que os do nada esse cara não pode vir aqui 

nessa Casa de Lei e querer falar uma coisa que não existe e vossa excelência teve lá também as vezes 

diferença de datas conforme a secretaria se expressou aqui né? Então eu acredito que se Deus quiser 

isso vai ser solucionado pra mim ate já foi porque foi bem esclarecido parabenizar a secretaria Rita 

mais uma vez e parabenizar o vereador também pelo seu trabalho porque é seu dever, mais que tenha 

assim quando fizer isso vereador que é o senhor vem quantas coisas as vezes sai da rua com muita 

assim falar assim “eu vou chega lá e fazer assim falar isso” mais sabe o que eu consulto alguns amigos 

pra que eu chega… Permito… Parte concedida. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Veja bem é 

igual o Jovaci falou o senhor ta falando eu so… Eu trabalho pro povo e o que me falar eu vou trazer 

pra nós doa a quem tiver que doer se eu tiver que pagar eu to disposto a pagar só que eu vim pra 

trabalhar pro povo se alguém vim brincar com a gente vai ser descoberto mais eu não… Não vo mudar 

o meu rosto pra falar com vocês todos essa aqui é uma Casa de Lei e eu não to… Não to com cabeça 

caixa que aconteceu é pra acontecer isso mesmo assim é pra ser saído as coisas daqui porque eu sou 
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cobrado lá fora e quantos que eu tiver independente de situação ou não, não é vereador vai vim pra cá 

não tem não tem um nada se brincarem comigo é outra historia mais que vai vim pra cá vai muito 

obrigado. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Valeu em vereador só que eu estou falando sabe 

o que? Que pra que não gera um certo sabe constrangimento igual este rapaz por exemplo se trouxer 

ele aqui novamente… Se entendeu a gente tem que… Com certeza porque tem que ser coisa uma parte 

concedida. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Uma parte concedida ao 

vereador Zé Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Vou usar o microfone de vossa excelência o 

meu mais uma vez não ta me permitindo né? Exerce a minha função adequadamente já pedi ate ao Dr. 

Moacyr que fizesse um documento por escrito que fazer uma reclamação por escrito porque é 

infelizmente quer dizer é um simples concerto no microfone mais ta realmente me atrapalhando muito 

aqui no desempenho da minha função. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Com certeza. / 

José da Costa Neto (Vereador):- Mas é… Agradeço vereador desde já a parte queria apenas é dizer o 

seguinte vossa excelência foi muito sábio nas suas palavras né? Porque não é tudo que a gente escuta 

lá na rua que a gente vai acredita vai e o vereador Jose Geraldo Papaceni ele esta coberto de razão a 

função do vereador é esta mesmo né? Aquilo que a gente achar que precisa ser debatido precisa ser 

trago aqui para esta Casa é… É nossa responsabilidade a nossa função agora ouvindo um ou outro a 

única coisa que eu coloco assim pra mim mesmo é que a gente possa é filtra né? Filtrar o máximo ai as 

informações que chegam ate… Ate a nós para que a gente possa uma vez levantado uma situçao que a 

gente realmente tenha sustentação naquilo que a gente é …É nós vereadores ou ate mesmo as pessoas 

que vierem aqui elas realmente tenham sustentação naquilo que for falado que for dito que for trago 

para esta Casa então não quero aqui é… É tirar o mérito das colocações de nem um vereador mais 

acho que todos estão corretos é a prerrogativa realmente do vereador, o Papaceni esta corretíssimo 

em… Em buscar as informações trazer o assunto para o debate e também parabenizar o vereador 

Itamar que colocou ao com muito… Muita é… É com muita clareza a…A…A a questão também que 

protege também o vereador ou seja ele precisa filtrar nem determinadas coisas pra que a gente não 

cause essa… Essa confusão né? Tão grande ai a exemplo do que foi causado essa confusão ai na 

cabeça das pessoas muito obrigado vereador Itamar, muito obrigado duas vezes por ceder a parte né? E 

por ter me emprestado aqui o seu microfone muito obrigado. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Eu é quem te agradeço vereador, é eu quero ate pedir desculpa ao vereador Papaceni se 
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eu te ofendi vereador se sabe porque? A gente se sente ate saudade desta Casa porque se a gente ficar 

aqui nessa Casa também e não gera nem uma discussão entendeu então nós estamos aqui é pra gente 

conversar trocar… Trocarmos uma idéia pra chegarmos num consenso e falar sobre a verdade uma 

parte concedida. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Uma parte concedida ao 

vereador Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Vossa excelência igual o que aconteceu 

aqui, é mais do que justo pra gente, porque igual a gente falou lá atrás entendeu vereador, a gente não 

ta aqui pra botar pingo no “I” tirar pingo de “I” a gente… Não é que a gente não ta catando lá fora e 

vê… Ser humano teve aqui dentro da nossa Casa de Lei fazendo uma denuncia todo mundo ouviu os 

nove vereador o nosso coisa viu por isso que a gente ta mais eu tendo o senhor e te respeito obrigado 

vereador. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- É… Realmente o rapaz teve aqui né? E falou 

pro de um modo geral e mais a gente tem que ta atendo a esse tipo de coisa falou então vereador. É eu 

quero aqui parabenizar presidente é pela escolha que o prefeito Jose Luiz fez é Centro Cultural 

Esportivo Antonio Estevão Gil Filho o que… É meu sogro foi meu sogro é assim que tem que falar 

que Deus o tenha, mais foi um excelente escolha fiquei muito feliz a família esta feliz pela homenagem 

que foi concedia a ele no São Pedro aonde que se encontro também teve com a gente o vereador 

Sandro, Pedro Sampaio que já se retirou o vice-presidente também… Vice-prefeito Almir Lima Barros 

agradeço a presença de cada um de vocês e ate teve um convite aqui mais a gente poderia ter feito um 

convite com mais clareza com mais desmarcado a sessão de terça transferiu pra hoje né? Que no caso 

hoje não teria sessão mais constrangimento ele existe e agente ficou muito feliz naquele dia e 

parabenizar mais uma vez o prefeito por sua habilidade sua capacidade pessoa inteligente e que com 

próprio recurso…Próprio da prefeitura conseguiu o termino daquela quadra do São Pedro e aonde me 

sinto orgulhoso que foi homenageado o meu sogro e toda a família com certeza não teve um que disse 

ao contrario que jamais poderia fazer acontecer tudo aquilo parabéns prefeito Jose Luis e que Deus 

ilumina na suas caminhada porque você é perfeito inteligente e que Deus te de muita saúde e muita paz 

e tranqüilidade. É quero parabenizar também o vice –prefeito Almir você tem conduzido Almir na 

minha região em Antas medico com atendimento bom a enfermeiras também do PSF onde estão 

fazendo um trabalho excelente a minha esposa Ana trabalha na Independência aonde também esta 

atendendo com atendimento com dois médicos uma doutora e um doutor com um trabalho excelente 

parabéns pra você e que Deus te ilumina na sua caminhada também e pra fugir um pouco do protocolo 
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a gente vai estar Jose da Costa Neto citou aqui sobre os projetos a gente vai estar se Deus quiser daqui 

pouco votando porque tem um ou dois, Dois projetos que vai ser votado? Presidente? Presidente é dois 

o 043e o 048 que se vai estar votando aqui e eu volto não grande expediente muito obrigado a todos 

uma boa noite. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Chamar a vereadora Gessiléa pra fazer uso da 

palavra. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Gostaria de cumprimentar o 

vereador Sandro presidente em exercício, nosso assessor jurídico, colegas vereadores, secretario, Eli, 

Batista, todos vocês que nos acompanham pela internet uma boa noite, bom gente eu só vim a esta 

tribuna pra afirmar aqui ou esclarecer a situação do Papaceni me… Me… Constrangeu ali sentada ver 

vocês falando como se o Papaceni tivesse trazido o problema para esta Casa, não foi o Papaceni que 

trouxe o problema pra cá. Quem trouxe foi o Gilmar então não tem21os que ficar aqui em cima do 

Papaceni não temos que falar no Gilmar foi o Gilmar que veio aqui e levantou o falso Papaceni só fez 

o trabalho dele como vereador foi lá tentar averiguar que coincidentemente não dia que ele foi não 

tinha realmente, foi isso que aconteceu? Porque eu não estava aqui na sessão que o Gilmar esteve 

falando coincidentemente no dia que ele foi fazer a visita na tal escola de Linda Aurora não tinha 

merenda, então tão aqui falando que o Papaceni trouxe o problema que o Papaceni… Não, não foi o 

Papaceni que trouxe quem trouxe o problema né? E que foi já graças a Deus né? Papaceni, graças ao 

seu empenho foi solucionado hoje o esclarecimento aqui da secretaria né? Que em nome da 

Coordenadora da merenda que é a Pedrini que ta iniciando mais em fim a secretaria falou a… A Marta 

também esclareceu também ate fora do sentido do negocio que era só realmente merenda, Mas foi aqui 

se colocou a disposição não foi só de nós foi do nosso Município porque o Gilmar veio pra cá e foi ele 

que falou né? Que tava faltando merenda no colégio não tinha o que comer lá o Gilmar que falou nessa 

tribuna duas vezes. Então é elas vieram aqui falar dar uma resposta para o Gilmar né? A nossa 

população que esta acompanhando na internet e por nós vereadores que somos aqui a voz do povo 

desse querido Município de Atílio Vivacqua que vamos ser perguntados na rua, vão perguntar “e ai?” 

então teve sim resposta tá levantou um falso em relação aquela escola merenda de lá, é isso que eu vim 

aqui colocar pra não ficar… me incomodou ali, honestamente me incomodou ficar falando e… E… 

Papaceni é o nosso trabalho aqui Zé Neto, Jovaci, Itamar, Roberto, Sandro é esse mesmo as vezes dar 

ouvido ate conversinha porque as vezes uma conversinha a gente acaba esclarecendo as vezes uma 

coisa grande as vezes uma conversinha fiada né? Fala uma coisinha e a gente esclarecendo algumas 
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coisas então é isso que eu vim aqui pra dizer que não foi né? Uma coisa levantada pelo vereador 

Papaceni foi levantado pelo Gilmar Dorigo lá de Linda Aurora, obrigada e eu concedo aqui a… A 

palavra né? O colega vereador Zé Neto, que ainda continua sem, que continua sem microfone não pode 

fazer uso das suas palavras logo.  / José da Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer mais uma vez o 

empréstimo aqui do microfone do vereador Itamar Cristo, é… É só dizer o seguinte vereadora com 

todo respeito a palavra… Com as… Com as palavras de vossa excelência dizer é que foi esclarecido 

aqui né? É na verdade esclarecesse aquilo que não aconteceu né? Ou seja é desde dá primeira vez que 

o senhor Gilmar veio aqui eu questionei o senhor Gilmar né? Então não meu entendimento desde 

daquele momento ate agora esse problema não aconteceu pra mim não houve falta de merenda lá então 

a equipe da secretaria esteve aqui a gente agradece mais no meu entendimento foi esclarecido aquilo 

que não aconteceu né? E quero dizer também a vossa excelência que em nem um momento eu 

particularmente disse que foi o vereador né? Zé Geraldo Papaceni que trouxe o problema pra cá né? 

Muito pelo contrario eu enaltecer ate a… O papel do vereador Jose Papaceni por trazer o problema 

para que pudesse então existir o debate a única coisa que eu coloquei é…é isso acontece comigo 

também eu me coloco nessa situação é pra que a gente possa filtrar né? Determinada informações que 

chegam ate a gente e ai eu falo opa espera um pouquinho não é assim não então as vezes a gente 

aderem a informação o conhecimento a agente já filtra ali a né? O problema já esclarece entendeu? 

Então eu acho muito importante o debate eu acho que é isso daí mesmo o papel do vereador é esse né? 

E aqui a gente vai debater e encontra… Encontra o melhor encaminhamento mais defendo s tese que 

foi solucionado um problema que não aconteceu e ficou bem claro né? E esse é o nosso papel agradeço 

a vossa excelência muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Bom 

foi trazido a esta tribuna né? Não foi falado em beirinha de estrada, não foi falado em… Aqui nessa 

tribuna que foi dito então eu acho que era nessa tribuna que tinha que realmente tinha que ser 

desmentido o senhor Gilmar Dorigo é o que eu tenho pra falar obrigada. / Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Retorno à palavra a presidente Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Jose Papaceni vai fazer uso da palavra no pequeno expediente. / José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- Boa noite a todos quero aqui agradecer a Deus por este trabalho que ano deu ainda 

porque a gente foi muito pegado ai no… No… Naquele impulso e não deu par agradecer, quero 

cumprimentar a secretaria, ah… O secretario, o presidente, desculpa gente eu fiquei… O Dr. Moacyr, 
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meus colega vereadores, os internautas, o meu secretario o nosso companheiro Almir que tem ai lutado 

e dedicado o seu trabalho Almir parabéns não vou deixar nunca de falar isso admiro o seu trabalho e te 

respeito, Eli boa noite, Batista fica à-vontade a Casa é nossa e queria agradecer ai a… O apoio de 

todos os vereador e secre. … E presidente é eu não posso fugir desse assunto porque a minha cabeça ta 

ligada nisso eu quero dizer pra vocês o seguinte respeito a todos é… Eu de momento nem um vocês 

viram eu desrespeitarem ninguém aqui a senhora acabou de falar Zé Neto, o nosso companheiro 

Itamar, todos aqui a gente se respeita desde do inicio do trabalho a gente poxa da firme no trabalho e a 

nossa secretaria em serviço hoje veio aqui não pra falar que… Que causou realmente o presidenta o 

problema veio a nós entenda os outros como quiser eu não fui jamais to ai caçando problema pra falar 

da administração de forma alguma a administração com respeito independente de eu estar em outro 

partido não to partido… Mais eu respeito muito vocês sabem da minha conversa não gosto de ficar por 

ai conversando historinha mais isso daí foi serio e quantas denuncias tiver eu vou porque eu trabalho 

pro povo, nós trabalhamos pro povo vê a vossa excelência tem um pensamento a outra todos nós temos 

respeito todos vereadores eu vou não quero saber trazer pra cá o problema pra nós todos resolver eu 

poderia muito ligar ficar ligando não o problema veio aqui gente, teria que ser instigado aqui entendeu 

oh vossa excelência? O… O problema o… O problema tinha que ser desleixado aqui eu ate acredito 

presidenta que não foi ainda não, nós temos… Na minha opinião não meu modo do vereador Jose 

Papaceni  pensa eu respeito todo o trabalho respeito a secretaria demais admiro ao trabalho dela, mais 

pra mim ainda não foi solucionado eu vou conversar com o rapaz pra ele vim aqui por que igual eu 

falei com vocês lá atrás nós não estamos aqui brincando se veio uma denuncia aqui pra dentro a gente 

ouviu a secretaria por algum motivo este rapaz não pude estar aqui, ele era pra ta aqui a senhora 

concorda? Vocês concordam companheiros meus ou não? Sim o que mais me impressionou o grande 

líder com todo respeito desculpa que eu não to aqui pra falar de ninguém é que não veio ninguém 

daquele colégio, mais tudo bem não to aqui questionando me desculpa não to aqui pra prejudicar 

ninguém entendeu o que eu queria ate que os meus amigos vereadores quando tiver uma denuncia a 

gente ir junto que é muito difícil a gente ta numa situação o outro ta em outra vamos junto ver isso daí 

infelimente se foi falha minha eu ir sozinho na primeira vez que ele veio eu fui lá, e eu fui lá andei e 

rodei o dia que eu fui lá realmente não tava bem, mas a nossa secretaria aqui explicou jóia não tem 

reclamação não tem problema nem um graças a Deus eu ate entendeu? Eu quero isso ai gente eu não 
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quero que a gente tenha problema botar picuinha aqui criticação… Critica ali  de jeito nem um então 

eu quero lutar eu fui posto aqui dentro pra trabalhar pro povo então o que tiver eu vou eu não vou em 

cada esquina procurar uma denuncia contra o meu secretario de saúde, de jeito nem um se eu na 

puder… Eu sempre falo gente as vezes tem reclamaçãozinha pequena gente vamos se unir a porque o 

hospital ta assim ta aqui se não ver. Tivemos uma noticia triste pra mim é triste, o nosso secretario 

falou cedo o nosso Dr. Marcos de muitos anos de caminhada ta entregando o serviço alguns motivo 

tem não to aqui pra criticar ninguém eu vim aqui o nosso secretario isso é ruim pra nós. Um homem 

que deu a juventude dele ele esta trabalhando a quantos anos esse homem ta ai não sei por que o 

motivo particular não tamos aqui pra saber de nada nem queremos saber eu só sei que a noticia pra 

mim foi triste. Ele ta ai desde menino trabalhando então é pra gente é triste o que que ta acontecendo 

não é problema nosso mais a noticia é triste então se dar razão a quem tem a se o cara falar “ah o 

Almir fez isso” eu fico triste porque eu seu da luta dele eu seu da sua luta vereador que falar é muito 

fácil agora vamos ai encara o povo encara o trabalho não é fácil não gente. Então quantas denuncias 

tiver eu vou trazer pra esta Casa de Lei eu não to nem contra ninguém nem a favor de ninguém nada 

disso o meu pensamento é esse e eu vou lutar por ele queira quem goste quem não goste eu trabalho 

assim eu vim pra trabalhar na seriedade se tão falando dos outros me perdoa não sou disso eu prefiro 

falar com todo mundo aqui eu poderia pegar o telefone e ligar “ah não sei o que” não ta tudo aqui 

começou aqui e se Deus quiser vai terminar aqui, quem mentiu quem deixou de mentir nós vamos 

saber entendeu o grande líder eu não to dizendo que alguém mentiu  a mentira vocês viram aqui o cara 

veio aqui e conversou com vocês tudo duas vezes sim… Sim eu é o que eu falo vereador eu não sou 

juiz pra dizer quem ta certo quem ta errado soa denuncia começou porque ele vaio aqui então as 

minhas falas é essa to ai a disposição se precisar volto quantas vezes for, queria aqui deixar os meus 

sentimentos pra família do senhor João que Deus o tenha no… Levou ele e  agente tem que ora pela 

família só nos… Só nos deixou saudades que era um parceiro de todo mundo e os meus sentimentos do 

fundo do meu coração, muito obrigado gente boa noite. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Mais vereador é Dr. Marcos Sobreira ele continua sendo medico nos plantões dele de 

segunda e terça né? Ele não é mais diretor ele entregou realmente mais ele esta a disposição desta Casa 

se assim os colegas né? Que ele vem aqui e explica o motivo dele esta entregando o cargo dele de 

diretor clinico do hospital Drª Andréia Canzian. Vamos agora entra no grande expediente chamar o 
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vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Senhora presidenta vereadora 

Gessiléa, nobres colegas vereadores, quero neste momento também é reder aqui as… As… As 

condolências aqui a todos os familiares do João, Jão da biz né? U grande amigo tenho a certeza que 

todos os Atilienses deixou muitas saudades então a gente pede a Deus que possa estar confortando a 

sua esposa Parecida todos os seus familiares nesse momento difícil né? Pela perda do João, João da biz 

tenho certeza conhecido de todos os Atilienses pessoa muito… Muito agradável pessoas de amigos… 

Deixou muitos amigos. Quero também parabenizar aqui é as homenagens ao senhor é também já 

falecido senhor Estevão Gil… Antonio Estevão Gil Filho é sogro do nosso vereador, Itamar Cristo que 

recebeu ai uma homenagem ai muito justa né? A família recebeu a família Gil recebeu portanto essa 

homenagem muito justa por então pela então ocasião…Ocasião do centro cultural poliesportivo na 

comunidade de São Pedro que ganhou portanto o nome do senhor Antonio Estevão Gil Filho então 

parabéns vereador Itamar leve ai os nosso parabéns a todos ai, todo os familiares do senhor Antonio 

Gil é uma homenagem muito justa senhor Antonio Gil que tenho certeza conhecido de todos aqui é 

uma  pessoa de comunidade muito religiosa é foi vereador por este Município inclusive tem um retrato  

a aqui  na galeria dos ex-presidentes o senhor Antonio Gil foi presidente desta Casa  75 a 76 então 

quero aqui parabenizar de coração ao mesmo uma homenagem muito justa ao senhor Antonio Gil filho 

e parabenizar o executivo por… Pela entrega de mais esta obra né? Uma obra é na área ai de cultura do 

esporte uma obra muito importante para o nosso Município e quero também é dizer aqui e agradecer a 

Mesa Diretora desta Casa que proporcionou a mim a vereadora Gessiléa e ao vereador Jovaci pela 

nossa participação no encontro regional de encontro de orientação técnica que aconteceu nos dias 1 e 2 

de outubro ali no IFES em Cachoeiro de Itapemirim e lá nós tivemos a oportunidade de receber 

informações importantes ai em relação aos limites constitucionais para conselhos municipais lá foram 

tratados assuntos relacionados aos conselhos municipais de educação e conselhos… E conselho 

municipal de saúde tivemos como palestrantes o Dr. Guilherme vieira uma pessoa tem muito agradável 

nas suas colocações uma pedagogia de ensino muito interessante então é as vezes a gente escuta né? E 

talvez acontece ai de vereadores Câmaras irem pra muito longe buscar informações e quanto a gente 

pertinho aqui quer dizer nós saímos de Atílio Vivacqua fomos ate ali em Cachoeiro e tivemos portanto 

a oportunidade de participar deste importante evento promovido pelo tribuna de contas do Estado do 

Espírito Santo então quero agradecer a Mesa Diretora por ter nos proporcionado ai a participação neste 
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importante evento e quero dizer a todos os vereadores que sempre é que tiver a oportunidade de algum 

evento dessa natureza é muito importante a participação o vereador Jovaci pode ta falando a vereadora 

Gessiléa é… Foi falado muito a questão de orçamento né? Inclusive tem aquelas tem aqueles 

numerozinhos que… Aquele monte de numerozinhos que tem ali é eu fiquei muito surpreso porque na 

verdade cada numero daquele ali tem um significado ele refere a algum item né? Alguma a gente ouve 

muito falar em ficha as fichas orçamentárias quer dizer tem… Tem as siglas enfim tem bastante coisa 

infelizmente é… O a carga horária do curso foi muito reduzida nós deu pra gente aprofundar muito nas 

questões mais no que foi tratado foi mostrado lá tenho certeza que né foi de grande valia para nós 

então agradeço mais uma vez ai a Mesa Diretora por esta oportunidade com relação senhora presidente 

nobres colegas vereadores, é eu com relação a questão da merenda escolar né? É eu quero dizer mais 

uma vez que é muito importante que o debate possa ser trago aqui para esta Casa para que os pratos 

sejam  esclarecidos mais eu quero dizer mais uma vez eu fico com a minha posição da primeira sessão 

com os colegas vereadores de quando o senhor Gilmar este aqui eu fui contrario aquilo que foi trago 

pra cá referente a questão da merenda escolar é quando eu usei da minha fala o… Teve um intervenção 

do vereador Pedro Sampaio da comunidade de Praça do Oriente  ele fez este questionamento também 

outros vereadores fizeram então eu to muito tranqüilo em relação a isso ai ate eu prefiro ficar com os 

avanços que nós  conquistamos ai nos últimos anos na área da educação do nosso Município vocês 

lembram tenho a certeza é todos aqui lembram e acompanham todo aquilo que acontece em todas as 

áreas do nosso Município nós tínhamos ai problemas eternos relacionados a educação do nosso 

Município tínhamos… Tínhamos reclamações muito serias e hoje né? Graças a Deus o trabalho esta 

avançando esta melhorando e o que nós vemos né? O que nós vemos hoje no nosso Município é uma 

educação sendo tratada por muita seriedade com muita qualidade é claro que nós não podemos achar 

que ta tudo 100% lógico que não esta tem muita coisa a ser melhorada, muita coisa a ser feita né? 

Então nós vemos é… É hoje os professores da educação com o seu plano de carreira é aprovado é o 

professor do Município de Atílio Vivacqua ganhando recebendo piso salarial do magistério coisa que 

em muitos municípios Capixabas, Brasileiros não acontece em Atílio Vivacqua esta na frente de 

muitos e muitos municípios então isso é um fato muito importante a frota de ônibus que transporta os 

nosso alunos tenho certeza que todos tem conhecimento é uma frota nova muita adequada para o 

transporte é tenho certeza que não temos o reclamar né? É aquilo que eu estou dizendo não esta 100% 
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tem muita coisa pra avançar mais muita coisa melhorou nesses últimos anos com certeza é toda a 

equipe da educação do nosso Município esta de parabéns né? Então nós vemos ai os espaços físicos a 

pouco tempo foi entregue aqui a  reforma da escola Roque Teles Guimarães né? Foi inclusive na época 

na gestão anterior foi tema de muito debate aqui né? Então quer dizer esta administração bus. Fez a 

capitalização do recurso e entregou aquela obra maravilhosa para a comunidade de Atílio Vivacqua 

inclusive com a presença do próprio governador do estado do Espírito Santo o governador Renato 

Casagrande então agora pouco mesmo nós vamos ter o prazer de vota uma suplementação 

orçamentária da ordem demais de um milhão de reais pra criar mais um espaço físico novo e adequado 

para a servir ai a educação do nosso Município tem uma escola maravilhosa aqui no Alto Niterói que 

esta lá prontinha para receber e já provamos aqui inclusive nesta Casa  para receber a Sociedade 

Pestalozzi de Atílio Vivacqua que vai sair de onde estar e vai para este espaço novíssimo né? Uma 

obra maravilhosa bastante adequada para… Para a pratica da educação então se a gente for colocar 

aqui, né? Nós temos o pró-infância que esta lá no seu primeiro ano, no se é… Primeiro ano, né? De 

desenvolvendo de funcionando lá agora esta sendo construído o murro daqui a pouco vai ser 

construído é uma quadra pra atender aquela… Aquela escola então quer dizer se a gente for é 

enumerar aqui os avanços que nós tivemos com certeza vamos ter muitos mais eu digo muita clareza 

com muita tranqüilidade esta questão pontual que foi colocada aqui ela fica muito diminuída, né? 

Pequena diante de tantas coisas que… Que já foram realizadas que estão sendo realizadas e com 

certeza essa administração vai realizar em favor da melhoria da pratica educacional do nosso 

Município não quero aqui tirar o mérito de ninguém ate porque né? É prerrogativa devedor levantar 

isso ou aqui aquele problema esse ou aquele questionamento e a comunidade tem que vim pra cá 

mesmo né? SE ela acha que existe um problema que peça tribuna livre e coloque este problema para 

que então seja aberto o debate mais eu fico com os avanços que nós é… Tivemos e vamos sempre com 

certeza vamos ter muito mais na área da educação do nosso Município e quero dizer que com relação 

ao problema colocado referente a merenda de… Da escola de Linda Aurora eu continuo dizendo que 

par mim na verdade não existiu então agradeço aqui presidente é o momento agradeço a todos os 

vereadores o meu muito boa noite. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Gostaria 

de chamar o vereador Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Eu só voltei a tribuna aqui 

pra agradecer ao grande líder ai pelo explanejamento ai e também agradecer por você ter falado aqui, o 
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vossa excelência ter falado aqui sobre a homenagem que aconteceu no São Pedro em nome de Antonio 

Estevão Gil Filho obrigado ai o grande líder pelo elogio porque realmente ele mereceu e que Deus 

tenha mais voltei também lembrei de uma coisa é… Os meus pesar a família do João da biz porque era 

amigo de todos e ate porque não sei o porque que ele conseguiu fazer uma amizade tão grande aqui em 

Atílio Vivacqua sinceramente eu tive no Cemitério Parque quando eu cheguei presidente lá no 

Cemitério Parque um lugar… um local pra mim colocar o meu veiculo sinceramente eu não encontrei 

espaço e ai eu falei com a minha esposa assim é ela falou “I deve ter uns dois ou três velório aqui” e no 

entanto eu consegui uma vaga e cheguei lá era apenas o João e que Deus tenha em um bom lugar se ele 

mereceu e que Deus de o conforto para a esposa dele e suas filhas e foi um grande amigo meu e nós 

vamos estar aqui votando se Deus quiser o grande líder fez o pedido e a gente vai ta aqui votando 

daqui a pouco que nós jamais podemos perder um recurso de um milhão e dezoito mil e tal então nós 

não podemos perder se Deus quiser muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Sandro, vereador Sandro fazer uso da palavra. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- 

Queria primeiramente agradecer a Deus porá gente estar aqui discutindo o bem comum do nosso 

Município cumprimentar a Gessiléa a presidente, cumprimentar Dr. Moacyr, cumprimentar os demais 

amigos vereadores, ao vice-prefeito e secretario de saúde Almir, Batista, meu irmãozinho Eli, a todos 

os internautas, eu queria parabenizar o prefeito primeiro e ao vice-prefeito pelo empenho e que tiveram 

para que esta quadra no São Pedro ficasse pronta com verba e recurso próprio da prefeitura então é dar 

os parabéns o prefeito porque quando ele fala que vai fazer vai entrega isso daí ninguém duvida queria 

parabenizar o lugar a comunidade de São Pedro por esta recebendo aquela quadra aonde vai poder 

jogar a bola, aniversario, casamentos, tudo reuniões que pode ser feito naquela quadra eu não podia 

deixar de parabenizar a família do Senhor Nico Espanhol, família Gil, né? Que recebeu esta grande 

homenagem não é uma pequena homenagem é uma grande homenagem de ter levado o seu nome 

naquela quadra. Parabenizar também o prefeito e o secretario de saúde pela ampliação do posto de 

saúde do Alto Niterói que teve inicio, né? E eu tenho acompanhado lá e vai ficar muito bom e o 

pessoal do Alto Niterói esta ampliação e muitas outras coisas que estão indo e que viram pro Alto 

Niterói igual o Zé Neto falou também, falar com você Papaceni essa é uma das primeiras e muitas que 

nós vamos passar aqui, nós somos órgão públicos as pessoas não vão procurar o rapaz que vende 

feijão, o rapaz que anda de bicicleta vai nos procura os vereadores então esse é o primeiro ou o 
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segundo de muitos debates que teremos nossa… Nossa…Nossa… Nós temos esta missão nós temos 

esta isso…Esse… o povo nos deu este poder de fiscalização né? Então nós temos que apurar igual o 

Itamar falou você mesmo já falou nós temos que ter o olho critico pra saber ate aonde vamos mais o 

nosso trabalho é esse, né? A gente apurar um pouquinho antes pra chegar a certa discussão pessoas que 

vão denunciar coisa que não existe todo minuto chega pra nós cabe da gente né? Saber ate aonde nós 

vamos ate o que nós vamos fazer e falar do… Queria dar os sentimentos a família do meu amigo 

particular uma pessoa que me ajudou muito na campanha ele a esposa os filhos meu amigo João 

Osmar que é o João da biz, né? Foi uma tragédia não só pra família eu acho que Marapé perdeu muito 

porque era uma pessoa que procurada por todos no Município eu tenho certeza que nunca tomara um 

não ele tinha uma 608 quando ele não podia fazer o frete ele falava com a pessoa “oh o carro ta ali 

pega e faz” então uma perca não só da família mais pra todo o Município, né? Eu acho que a hora da 

gente chegar mais perto da família ainda pra que possamos dar força o papai do céu… Pedir ao papai 

do céu também que der força a esposa aos filhos e os demais familiares que aqui ficaram sem mais 

nada a declarar retorno a palavra a presidente. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Vereador Jovaci Duarte. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Bom volto a esta tribuna e 

gostaria de estar fazendo um pedido ao vereador Jose Neto líder do prefeito isso que juntamente, né? 

Os demais vereadores a gente pudéssemos estar fazendo um pedido pra comunidade do Alto Niterói 

que próximo a próximo a quadra aquela escola vai ser construída o campo de futebol que é o bom de 

bola né? Sandro o campo bom de bola? Ali nós… Nós o vereador Sandro mesmo ta a par do assunto 

nós temos a primeira rua aonde vai ser mexida vai receber um aterro agora, não receber um aterro tem 

pessoas lá cavando os seus terrenos para construir porque devido o prazo, né? Que… Que foi criado o 

projeto aonde determinava o tempo se a pessoa não construir o terreno volta pro Município então ali a 

rua de cima nós já temos casa construída a um bom tempo e ai as pessoas tem pedido né? Para que 

possa ta Casa… esta Casa de Lei né? Possa estar ajudando a eles né? A respeito de extensão de rede de 

água e eu disse pra eles o seguinte eu vou estar levando o assunto para os colegas vereadores…Não é a 

primeira não é a segunda tem aquela primeira tem terreno que esta sendo cavado ali não tem como 

mexer agora… Ali não tem como eu sei… Isso… Isso mesmo aquela primeira eu sei que não tem 

como eu já tem a outra de cima ali que a gente pudéssemos estar pedindo né? Uma ajuda pra aqueles 

moradores porque tem pessoas lá que já ta usando água emprestada a tempo né? Então a gente 
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pudéssemos estar unindo pra gente procurar saber pra dar uma resposta a eles ta bom? E gostaria 

também de deixar aqui né? O meu sentimento a toda a família do João Osmar da colega de longas 

datas ai é… Pude ter o prazer de ter conhecido o João a mais… A bastante tempo é eu posso dizer 

assim que eu sou muito próximo da família sou muito amigo do Marcão irmão dele é conheço muito a 

mãe dele a Dona Maria, a Aparecida esposa então quero dizer o seguinte foi muito triste mais que eles 

tiveram muito apoio por ser uma família muito boa e que eu tenho a certeza ai que Deus vai estar 

confortando a eles né? Inclusive vereador Jose Neto a Aparecida mesmo esposa do João tinha 

chamado porque tem um casamento da família esta semana a mais domingo nos temos um festa e 

agora a família tão unida e ele gostava tanto de festa que ta dando o maior trabalho que um não quer a 

festa outro não quer e o pedido dele era que fizesse a festa então como morre muitas pessoas ruins 

morem pessoas boas né? E Deus quis assim que seja feita a vontade de Deus e gostaria de dizer né? 

Que tem alguns projetos pra ser votado com certeza tem projetos que nós temos convicções e temos 

que voltar… De votar e gostaria de dizer um só um pouquinho sobre este assunto da merenda escolar 

que foi esclarecido aqui hoje de maneira alguma eu estou contra vereador nem um, e quando eu disse 

quando eu disse primeiramente eu disse o seguinte na sessão passada eu não estava presente na 

primeira sessão quando o presidente daquela localidade esteve aqui nessa Casa então pra mim hoje foi 

surpresa né? Ver chegar aqui tantas pessoas pra defender uma causa e ai o que… Que aconteceu na 

minha… No meu modo de ver o vereador Jose Papaceni com a maior das boas intenções veio defender 

uma causa onde a pessoa que trouxe a denuncia nessa Casa furo veio aqui trouxe a denuncia mais na 

hora dele estar aqui pra encara as coisas de cara a cara cadê ele? Então isso ai quando acontece comigo 

eu vou dizer para a pessoa você vai estar lá presente? Por que se não, é como disse o vereador Itamar 

nós não estamos contra o vereador Jose Papaceni, o vereador ele tem que legislar em favor da 

população você não esta errado vereador não quero que o senhor me compreenda errado tá? Por favor 

eu te peço desculpas pelo respeito que eu tenho a vossa excelência tá? Eu não tenho nada que reclamar 

de vossa excelência, vossa excelência é uma pessoa 10 a gente trabalha muito bem e eu disse agora 

pouco nós temos que nos unir mais nós temos muita coisa a ser discutido em favor da nossa população 

e em favor também do nosso Poder Legislativo eu sempre digo o legislativo é um órgão que ele… Ele 

é independente ele trabalha separado de Executivo e nós temos que zelar por este patrimônio por esta 

Casa de Leis então nós temos que nos unir mais nos unirmos de verdade então fica aqui o meu pedido 
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de desculpa a vossa excelência não me entenda mal eu falei e volto a repetir aqui dentro desta Casa as 

vezes nós podemos sermos infelizes, não por nós queremos o melhor mais pela uma situação que você 

passou hoje aqui porque cadê a pessoa? Fez a denuncia e na hora “H” oh meteu o pé então como a 

vossa excelência disse esse assunto não acabou porque essa pessoa quando… se ela voltar a esta Casa 

nós não podemos dar credito, concorda comigo? Fica aqui o meu abraço a todo muito obrigado e 

estamos ai para votar os projetos. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Vereador 

Roberto Alemonge, Jose Papaceni vai fazer o uso da palavra. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- 

Boa noite a todos, vereador Jovaci vossa excelência num… Num fico constrangido não vereador sabe 

porque? Por que eu tenho o maior respeito pela esta administração desse Município se eu disser pra 

vocês ao contrario eu estaria mentindo nosso grande líder falou nós tamos ai, nós tamos tenho andado 

pela cidade em forma alguma eu vou falar, eu só tenho que falar o que eu não preciso falar nada ta ai 

seria uma covardia deste vereador Jose Papaceni vim aqui e falar do administrador do prefeito ou do 

vice-prefeito tenho um respeito por ele e uma amizade rodei tenho andado tive esta reclamação não to 

aqui num igual eu falei não sou juiz a reclamação veio e eu to ai pra isso ai quanto a administração, 

quanto eu posso falar se eu tiver alguma reclamação eu vou trazer a pessoa aqui, então eu jamais to 

aqui falando de administração de transporte nada disso não quero isso não se eu tiver de falar eu vou 

falar mais eu não posso falar né? Que tem as melhores escolas, melhores professoras vamos falar de 

melhor que estamos no nosso Município não menos prezando as outras a gente tem que falar com 

quem a gente lida tenho muitas amigas minhas aqui, amigas particulares então jamais eu num quero 

isso não gente falei com a nossa secretaria admiro o seu trabalho não quero aqui a se manda não, cada 

um no seu profissional tem um modo de trabalhar não vou se meter de forma nem uma presidente cada 

um não seu cada um então eu quero deixar bem claro que não é picuinha não é nada… Gente nós 

quando nós assumimos em janeiro aqui eu acredito que nós estamos ate hoje respeitando cada 

um,respeito a vossa excelência, Roberto o vosso todos falando o nome dele a gente sabe o respeito que 

a gente tem jamais eu vou falar que eu tiver de falar eu to aqui pra falar na presença dos meus colegas 

se eu tiver de falar eu vou falar e acabou hoje igual eu falei acabei de falar gente a luta é grande jamais 

eu seu que ninguém sai de casa pra vim brincar, felizmente ouve uma conversa apurada vamos 

conversar ainda Zé Neto vossa excelência desculpa… Vossa excelência nós vamos apurar então jamais 

quero deixar bem claro respeito a administração respeito o meu secretario vice-prefeito ta aqui temos o 
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prazer de telo aqui é um cara que respeita todo mundo e merece ser respeitado então jamais eu to 

falando da administração do nosso Município muito obrigado gente boa noite a todos. / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Vamos colocar em votação o projeto nº 48/2013 - 

Autoriza o poder Executivo a abertura de credito adicional Suplementar para os fins que especifica 

vereador Papaceni. O voto o vereador Jose Papaceni é favorável. O voto do vereador Jose da Costa 

Neto é favorável. O voto do Roberto favorável. Vereador Itamar? / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Vereador Jovaci? 

/ Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Sandro? / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- O meu favorável. Aprovado o projeto nº048/2013 o Poder 

Executivo a abertura de credito adicional Suplementar. Agora o projeto de numero 043… Nº043/2013 

Dispõe sobre denominação oficial da via publica do Município de Atílio Vivacqua e da outras 

providencias. Vereador Papaceni. O voto o vereador Jose Papaceni é favorável. O voto do vereador 

Jose da Costa Neto é favorável. O voto do Roberto Alemonge favorável. Itamar? / Itamar Moreira 

dos Santos (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- 

Vereador Jovaci? / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Presidente em Exercício):- Sandro? / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Gessiléa 

da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Aprovado o projeto 5,6 votos projeto 043/2013, 

Agora vamos votar as Atas. Da Ata da 16º Sessão Ordinária 02/07/2013 Papaceni. O voto o vereador 

Papaceni é favorável. Zé Neto é favorável.  Roberto favorável. Itamar? / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Vereador Jovaci? 

/ Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Sandro? / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- O meu também é favorável. Aprovada a 13º sessão da ata da 

13º sessão ordinária de 02/07/2013. 03º Sessão Extraordinária 31-07-2013 vereador Papaceni é 

favorável. Vereador Jose da Costa Neto é favorável.  Roberto Alemonge favorável. Vereador Itamar? / 

Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Vereador Jovaci? / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- Sandro? / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / 
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Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Aprovada a ata da 3º Sessão Extraordinária 

31 -07- 2013. 17º Sessão Ordinária vereador Papaceni é favorável. Vereador Jose da Costa Neto é 

favorável.  Roberto Alemonge favorável. Vereador Itamar? / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Vereador Jovaci? 

/ Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Sandro? / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- O meu voto é favorável Aprovada a ata da 17º sessão Ordinária 

do dia 06-08-2013. 04º Sessão Extraordinária 13 -08- 2013. Papaceni voto favorável. Vereador Jose da 

Costa Neto favorável.  Roberto Alemonge favorável. Itamar? / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Jovaci? / Jovaci 

Duarte Lopes (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- 

Sandro? / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Presidente em Exercício):- Meu voto também é favorável Aprovada a ata da 04º Sessão 

Extraordinária 13 -08- 2013. 18º Sessão Ordinária 20 -08-2013. José Papaceni voto favorável. 

vereador  Zé Neto  favorável.  Roberto favorável. Itamar? / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- 

Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Jovaci? / Jovaci Duarte Lopes 

(Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Sandro? / Sandro 

Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- 

Meu voto também é favorável Aprovada a ata da 18º Sessão Ordinária 20 -08-2013. 19º Sessão 

Ordinária 27 -08- 2013. José Papaceni voto favorável. vereador  Zé Neto  favorável.  Roberto 

favorável. Itamar? / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- Jovaci? / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Sandro? / Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Meu voto 

também é favorável Ata aprovada 19º Sessão Ordinária 27 -08- 2013. Agora vamos ao horário de 

liderança PSDB vai fazer uso. / José da Costa Neto (Vereador):- É serei muito breve apenas para que 

fique registrado nos anais desta Casa na semana passada me parece que na ultima sexta feira nós 

tivemos recebendo aqui em nosso Município o Dr. Rui ele que é assessor parlamentar do deputado 

federal Cesar Colnago, Cesar Colnago que foi o segundo é… Na época candidato a deputado federal o 
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mais votado aqui no Município de Atílio Vivacqua e estivemos acompanhando o Dr. Rui é numa 

reunião com o prefeito Jose Luiz e estivemos também presente a vereadora Gessiléa é o secretario 

municipal Marcio Menegussi também estava presente e o Robson Pimenta que esteve aqui nesta 

tribuna falando para todos nós não dia de hoje também participou da conversa com o prefeito Jose 

Luiz na oportunidade o assessor Dr. Rui veio ai trazer boas noticias para o Município de Atílio 

Vivacqua é já passou inclusive por esta Casa uma Pá mecânica que foi cedido ai para atender aos 

principalmente aos produtores rurais do nosso Município um acordo foi feito ai com o governo do 

estado com o governador Casagrande e pela intervenção ai do deputado Cesar Colnago então a gente já 

agradece esses benefícios que estão sendo estão chegando ai no nosso Município e o Rui ele trouxe ai 

abrindo novamente as portas do gabinete do deputado Cesar Colnago para que Atílio Vivacqua possa 

colocar inserir algum item que a gente julgue importante para os Atilienses para que seja inserido ai no 

orçamento para o ano de 2014 é importante salientar que no Congresso Nacional é me parece que já foi 

votado ou estar prestes ai vir se tornar lei é o chamado Orçamento impositivo ou seja aquilo que o 

deputado senador coloca lá como emenda para o seu estado para o seu Município aquilo ali não tem 

como mudar né? Então vai ter pela… Pelo fato de ser… se tornar ai eu ate torço para que isso seja um 

a realidade a partir do momento que seja colocado um determinado item nesse… Nessa modalidade de 

orçamento impositivo aquilo ali tem que realmente acontecer né? Então a gente espera que se torne um 

a realidade e com certeza isso ai vai valorizar vai incrementar muito a vida é os trabalhos dos 

deputados federais dos senadores né? E ganha com isso a população e Atílio Vivacqua então recebeu 

esta visita e nós estamos discutindo né? Vereadora a bancada do PSDB juntamente com o prefeito 

municipal nós deveremos então estar definindo lógico é com os olhos e ouvidos ai voltado para os 

anseios e as necessidades da nossa comunidade a gente então esta semana deveremos então esta 

definindo é que é que a gente vai podre estar sugerindo ai pra que seja então inserido ai o orçamento de 

2014 para que Atílio Vivacqua possa ser também agraciada ai também com mais uma emenda 

parlamentar mais é um trabalho ai em favor do nosso Município do deputado federal Cesar Colnago 

muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Não tendo mais nada a se 

tratar dou por encerada a sessão de hoje, que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Obrigada.  

/ E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Suelen Rodrigues Verly, lavrei 

após redigi-la.____________________________________________________________________. 
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Sala das Sessões, 22 de Outubro de 2013. 
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