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ATA DA 01ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPA L DE ATÍLIO 

VIVÁCQUA, REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas, reuniu-se o 

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

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

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

Machado (Presidente):- … Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Projeto de lei 005/2014 do 

Poder Executivo cria o Conselho de fiscalização e acompanhamento do fundo municipal de 

investimento a que se refere a lei complementar que esta… nº712, de 13 de Setembro de 2013. Projeto 

de lei nº006/2014 de iniciativa do Poder Executivo inclui atribuições e competência de fiscalização e 

acompanhamento do fundo municipal de Investimento ao Conselho previsto no artigo 7 da lei nº8.308 

de 12 de Junho de 2006. Projeto de Lei nº007/2014 Substitutivo ao projeto de lei nº 004/2014 

Iniciativa do Poder Executivo altera o artigo 32 da lei municipal nº585 de 24 de Dezembro de 2002, e 

da outras providencias. Projeto de Lei complementar nº001/2014 mesa diretora altera a lei 

complementar nº 872/2010 e cria cargo e da outras providencias. Retorno a palavra ao presidente. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós vamos estar suspendendo a sessão por dez 

minutos para esclarecimentos dos projetos… Em seqüência retornar a nossa reunião dando ao líder do 

prefeito o vereador Jose da Costa Neto para estar fazendo a defesa dos referidos projetos. / José da 

Costa Neto (Vereador):- Agradecemos a Deus por mais este dia de vida de trabalho quero 

cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara senhor Romildo Sergio boa tarde, Boa 

tarde também a vice-presidente vereadora Gessiléa, ao secretario na sessão do dia de hoje vereador 

nobre colega vereador Jovaci, quero cumprimentar também Dr. Chandler que estar fazendo o trabalho 

de assessoria da Mesa como procurador desta Casa, cumprimentar a todos funcionários todas as 

pessoas que estão aqui é nos prestigiando no dia de hoje cumprimentar nobre colega vereador 

licenciado Sandro Gariolli hoje secretario de obras do Município de Atílio Vivacqua que muito nos 

honra, também o secretario municipal de administração e finanças Bruno Leal que muito nos honra 

coma sua presença o Batista é que não pode faltar também ta presente companheiro que também esta 

aqui nos visitando e com relação quero também cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores 
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que estão presente em plenário, com relação aos projetos em pauta a sessão anterior nós já fizemos 

aqui algumas… Algumas colocações referente a estes projetos e mais salientamos que o projeto é de 

lei nº002/2014 Como é tenho certeza do conhecimento de todos os vereadores onde o poder executivo 

pede execução para abertura de credito adicional suplementar para os fins que especifica na sessão 

passada gerou-se uma duvida em relação é a este projeto haja visto que ele previa a uma extinção de 

uma lei anterior falando do mesmo assunto né? Por isso em função desta duvida o projeto não fora 

votado na sessão passada esta em pauta para ser votada hoje e é um projeto da mais alta importância 

porque tratasse de um recurso… Bastante interessante da ordem de R$1.018.000,00 para a construção 

de mais uma unidade escolar para o Município de Atílio Vivacqua qual este projeto ele apenas tem 

como prioridade com objetivo né? Principal é o ajuste… O ajuste em função né? Do ano civil, ou seja, 

votamos o ano passado o projeto dessa mesma natureza e não foi possível, não foi possível adequar o 

dinheiro já foi aprovado por este credito adicional no final do ano não deu pra fazer todo o trabalho de 

licitação e assinatura de convenio então seria bom se precisa… Existe de fato ele é real todos ai é 

depositado na conta ta prefeitura e ano pode ser utilizado né? Então que possa ser utilizado possamos 

então votar e aprovar este projeto para que o executivo possa é colocar este credito adicional ao… Ao 

orçamento de 2014 e assim que a prefeitura possam lançar mão deste recurso de construir a escola… A 

unidade escolar o mais rapidamente possível então eu tenho certeza que todos os colegas vereadores 

iram votar a favor deste importante projeto. Projeto de lei 004/2014 Altera o art. 32 da lei municipal de 

numero 585 de 24 de Dezembro de 2002 e da outras providencias este projeto ele entrou em pauta na 

sessão passada, no entanto foi dada entrada nessa Casa na data de hoje o projeto de lei nº007/2014 um 

projeto substitutivo a este projeto 004 e prever a mesma… A mesma questão, ou seja, a alteração do 

art. 32 da lei municipal nº585 que é nada mais é que o Estatuto dos funcionários públicos no Município 

de Atílio Vivacqua é importante salientar que este projeto deve estar ai na Casa a uma semana e o 

substitutivo chegou na data de hoje e também é foi fruto claro que não impede é na sessão de hoje o 

vereador que achar que deva fazer alguma composição alguma emenda alguma alteração tem toda… 

Toda liberdade para que ele possa estar fazendo esta… Mais é importante salientar que ontem os 

vereadores estiveram, foram convidados vieram a sua maioria presente numa reunião com o prefeito 

municipal Almir Barros é e também o procurador da prefeitura e secretario municipal de administração 

também estava presente dentre outros assuntos um projeto né? É o que foi bastante colocado assim 
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bastante em discussão foi este projeto pra que é houvesse assim uma… Uma participação tanto do 

executivo quanto do legislativo na… Na melhoria desta… Desta peça que com certeza ira promover ai 

os ajustes necessários com relação às folgas abonadas aos servidores públicos municipais de Atílio 

Vivacqua, então queremos é… E também tenho certeza que todos os vereadores já tinham 

conhecimento com o projeto anterior e hoje já tiveram acesso ai ao projeto substitutivo que fala diversa 

sobre esta matéria e salientado que o projeto ele vem… Ele vem colocar né? Vem regulamentar e 

formalizar ai a questão do direito ao… As folgas abonadas é importante salientar que a gente eu fui… 

E tenho certeza que todos os vereadores ai foram parados ai por funcionários ai preocupados é com a 

noticia que foi retiradas nas… Nas redes sociais e bem como diretamente com funcionários públicos 

inclusive foi feita uma campanha para que o publico estivesse presente na sessão de hoje quer dizer 

dizendo que o… A prefeitura e os vereadores iam votar um projeto pra acabar com o direito da folga 

abonada do servidor publico municipal de Atílio Vivacqua então eu quero dizer que isso é uma grande 

inverdade porque na verdade o projeto ele é bem claro ele é bem transparente já foi bastante discutindo 

foi o que eu disse ta aberto ai pra que a gente possa melhorar cada vez mais, mas lembrando que o 

direito né? Do servidor em ter acesso às faltas abonadas está preservado e apenas em algumas 

situações ate por fazer justiça aquele funcionários que presta as quarentas horas né? É o que o que 

trinta ou mais horas trabalhadas ai por semana da pra fazer a justiça a esses funcionários aqueles que 

trabalham é um regime… E não farão jus a este… A esta folga abonada então o projeto ele esta 

bastante explicativo os vereadores vão poder votar também fazendo as suas colocações e pra que a 

gente possa então abrir um debate em relação a este projeto mais quero dizer em nome aqui é da 

liderança do executivo é e com certeza também farão a defesa qual com relação este direito ao 

funcionário efetivo que presta trinta ou mais horas de serviço semanais para a prefeitura esse… esse 

direito será mexido nem deve porque a questão da folga abonada isso corre ai pelo Brasil inteiro e não 

em Atílio Vivacqua não pode ser diferente, então é quero dizer a todos os funcionários que se 

enquadram que eles podem ficar bem tranqüilos que o seu direito estar garantido. Projeto de lei 

nº005/2014 que cria o conselho de fiscalização e acompanhamento do fundo municipal de rendimento 

a que se refere a lei complementar estadual nº712 de 13 de Setembro de 2013, então esse projeto é esse 

conselho melhor dizendo ele tem complementar ele vem complementar a lei criada pelo governo do 

estado e fora né? Aprovado no governo estadual em seguida o não passado, final do ano passado 
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aprovamos uma lei municipal criando a condição do Município do Município de Atílio Vivacqua 

receber recurso chamado recurso fundo a fundo, ou seja, é para que esse recurso do estado possam 

chegar com maior rapidez e melhor forma de burocracia que o Município possa trazer ai os seus 

investimentos ter os seus avanços de maneira mais rapidamente, então este conselho ele… Esse projeto 

ele então visa a criação o conselho e fiscalização de acompanhamento do fundo municipal de 

rendimento que se refere da lei estadual complementar estadual nº712 de 13 de Setembro de 2013, o 

conselho terá a seguinte composição: Um representante da sociedade civil organizada, um 

representante do poder legislativo municipal, e três representante do poder legislativo executivo 

municipal é um projeto também é tanto o 005 tanto o 006, o 006 a gente já pode ta também falando 

sobre ele que o projeto que cria a… A ou melhor que estabelece as atribuições para o conselho… o 

conselho de fiscalização e acompanhamento deste fundo porque na lei anterior é essa… esse sistema 

de controle de fiscalização ele cabe ao governo do estado então o governo do estado esta transferindo 

esses… Essas atribuições para é o conselho municipal então o projeto 006 uma vez é criado aprovado 

ele dará… Ele dará é plenas condições ao conselho municipal para poder com as seguintes atribuições 

fiscalizar a aplicação dos recursos realizar as avaliações semestrais sobre a aplicação dos recursos e 

elaborar relatórios sobre a aplicação dos recursos de avaliação mês de março de cada ano para em fim 

o legislativo municipal e estadual. Então é apenas salientar que da lei municipal é que fora aprovado 

com ordem do final do ano passado ela não tinha a previsão de fiscalização deste recurso oriundo… 

Oriundo do fundo do desenvolvimento municipal pelo estado os mesmos seriam fiscalizados e 

aprovados pelo estado através da secretaria de estado e planejamento então tanto os dois projetos o 005 

que cria o conselho e o 006 que estabelece as atribuições desde conselho são também os que estendem 

também a importância porque o Município ela já… Já poderia já esta recebendo o recurso desse… 

dessa natureza através deste fundo a fundo né? Este projeto pra que o recurso possa vim mais 

rapidamente para o Município então para que o Município que ele possa ter acesso ele precisa dessas 

duas ferramentas é aprovada né? Pra que o Município então possa ser… Estar habilitado para o 

recebimento deste recurso fundo a fundo então pedimos também é dada a grande importância desses 

dois projetos e pedir a todos os vereadores também que possam estar votando ai favorável a votação do 

projeto 05 e o projeto 06/2014. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador eu tenho 

apenas uma duvida referente ao 005 e o projeto 06, o projeto 06 ele restitui o seguinte: Que inclui 
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atribuições e competências a fiscalização de acompanhamento do fundo, investimento ao conselho 

previsto no art. 7º, o art. 7º não sei se alguma coisa mudou né? Diz o seguinte ta incluindo isso 

fiscalizar e aplicar os recursos, 2 realizar avaliações semestrais e as aplicações dos recursos, 3- 

elaboração do relatório sobre os recursos e a avaliação no mês de março de cada ano para envio ao 

legislativo estadual. Só que o artigo 3º da lei 05 diz exatamente a mesma coisa fiscalizar e aplicar os 

recursos, realizar avaliações semestrais e as aplicações dos recursos, igualzinho sem uma letra ou uma 

vírgula a mais ou a menos, ali a gente estaremos votando a necessidade ou existe esta necessidade de 

que este artigo seja criado em complemento ao 06 já esta amparado no artigo 3º da lei anterior? Ela é 

exatamente igual. / José da Costa Neto (Vereador):- É perfeito é inclusive eu tive é mesmo com a 

publicidade eu pensei que não teria nem um prejuízo, mais eu tive fazendo algumas pesquisas, por 

exemplo, o Município de Alegre… O Município de Alegre é ele criou tanto criou o conselho como já 

nomeou os membros deste conselho de decreto e nem através de projeto de lei agora realmente e ta 

igual né? Ta igual não ta nem parecido não, ta realmente igual mais é não vejo assim prejuízo por 

ser… por ter essa… Essa publicidade porque o conselho são contribuições que… Que o próprio 

conselho vai… Vai realizar na pratica né? Agora estamos abertos ai a melhorar os documentos para 

que o Município possa estar habilitado para… Para recebimento deste importante serviço. Presidente é 

o que eu tinha para o momento obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Jovaci Duarte. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus 

por mais esta tarde maravilhosa e cumprimentar o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio, a 

vice- presidente desta Casa vereadora Gessiléa, Dr. Chandler compondo ai o corpo jurídico desta Casa, 

todos os colegas vereadores, funcionários desta Casa, vereador licenciado Sandro Magrelo hoje 

secretario de obras, secretario Bruno, Batista 101% ai nos acompanhando ai nosso trabalho do dia a dia 

doutor é doutor Vinicius seja bem vindo a esta Casa obrigado pela presença gostaria de estar dizendo 

que nós fizemos uma reunião com o prefeito nós vereadores e foi discutido bastante sobre estes 

projetos e chegando a esta Casa né? Nós tivemos ai conversando com o presidente sobre o projeto 004 

né? Um projeto que nos preocupa muito né? Porque no mesmo tempo que nós queremos fazer a coisa 

certa nós também temos que nos preocupar de não fazer besteira porque é de extrema dificuldade né? 

Os vereadores sabem então tem que ser com cautela né? Pedir a Deus ai que possamos estar votando 

da melhor maneira possível para que não venha prejudicar nem uma classe de servidor, acho sim 
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direito é igual pra todos e eu tenho certeza que vai ser votado este projeto da melhor maneira possível 

porque nós temos um corpo jurídico muito bom nessa Casa o presidente desta Casa é vereador por sete 

mandatos uma pessoa que tenho que me espelhar muito né? E ter conhecimento eu digo sempre aquilo 

que a pessoa sabe de bom que possa passar pra gente a gente tem que abraçar e aprender dia após dias 

e gostaria de estar deixando ai o um recado de cobrança ao nobre secretario de obra Sandro na 

Saibreira vereador, secretario nós estamos ai com alguns problemas que não são difíceis resolver mais 

eu acredito que com toda a sua experiência e sabedoria que vem né? De um Município grande como 

Cachoeiro de Itapemirim nós temos ali na quadra eu estive lá dando uma olhada ontem e isso e ai né? 

Por isso que você esta hoje aqui e eu tenho certeza a respeito da… Da… Da limpeza daquelas ruas 

envolta da quadra lá em cima na Saibreira que tem bastante mato lá o senhor ficou de estar mandando 

o pessoal lá ok? Eu tenho certeza que o dever nosso né? Eu não fazendo política, só estou fazendo o 

meu papel ta bom um abraço e bem vindo a Casa ta bom estamos junto pra trabalhar por enquanto eu 

fico por aqui. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Thiago Gava. / Thiago 

Delorence Gava (Vereador):- Cumprimentando a… Nessa noite a mesa, mesa diretora né? Presidente 

Romildo Sergio, vice-presidente Gessiléa, secretario Jovaci, Dr. Chandler e os nobres vereadores né? 

Registra aqui a presença do vereador licenciado Sandro obrigado Sandro da presença e agora atua 

como secretario de obras, registra também a presença do secretario de finanças Bruno… Bruno Leal 

muito obrigado Bruno da presença aqui nessa Casa de Leis, Batista que sempre ta aqui nessa Casa 

registra a presença dele e Dr. Vinicius né? Estou conhecendo o senhor hoje seja bem vindo nessa Casa 

de Lei, é agradecer a todos os funcionários que se empenham também né? Pra ta realizando esta sessão 

a respeito do 004 né? Nobres vereadores sobre a gente fala na classe dos servidores tem que ta muito 

atento né? E este projeto veio substitutivo pra nós pensarmos e votarmos para não prejudicar a todos 

mais pensando né? Que tem algumas classes que se for de direito da folga abonada tem… Tem uma 

determinada carga horária que exerce podem prejudicar o serviço né? Então a gente ta aqui pra votar 

da melhor maneira possível como o nobre colega vereador Jovaci disse tem o presidente que tem sete 

mandatos tem o Dr. Chandler né? Que é a assessoria Jurídica então essas nós estamos aqui pra fazer o 

melhor né? E agradecer a presença de todos os nossos visitantes e por enquanto é só. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jose Geraldo Papaceni, Pedro de Oliveira Sampaio, 

Gessiléa Sobreira. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais uma 
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tarde de trabalho pedindo que fique em nossa companhia para que assim possamos andar na direção 

correta que o senhor determina. Quero assim cumprimentar a mesa na pessoa do presidente senhor 

vereador Romildo Sergio Abreu Machado, nossa vice-presidente vereadora Gessiléa cumprimento 

assim o secretario né? Vereador Jovaci, nosso assessor Dr. Chandler, todos os nossos servidores desta 

Casa nobres vereadores cumprimento assim né? Os secretários municipais presente né? Vereador 

licenciado Sandro Gariolli né? E Bruno Leal secretario de finanças sejam bem vindos a esta Casa, Dr. 

Vinicius né? Seja bem vindo, Batista no dia que você não estiver presentes nós vamos ser obrigado a 

dizer que você esta, por que… Cumprimentar o Batista cumprimentar a todos que nos acompanha. É 

eu gostaria de estar aqui fazendo algumas colocações de fato acho que vamos falar diretamente 

sobre… Eu quero falar só sobre o projeto 004 né? Que é um projeto polemico um projeto de lei né? 

Houve… Que houve bastante discussão né? Sobre a questão do projeto substitutivo né? O 007 

substituiu o 004 que gera algumas, alguns comentários né? Porque fala na classe trabalhadora e isso 

mexe muito com essa classe e essa classe claro que tem que ser com muito carinho analizada para que 

assim nós possamos estar votando os projetos que leva que vai de encontro tanto ao servidor tanto a 

administração né? Que assegura né? Tanto a classe do servidor também quanto a administração que 

assegurar né? Eu gostaria de estar aqui… Fazer as minhas colocações eu ouvi algumas criticar né? Já 

de servidor depois né? Da desse projeto ter entrado em pauta nessa Casa que realmente foi o que o 

nosso nobre vereador relatou que é a redução da… De tirar do servidor a folga abonada né? E foi tão 

estranho foi agressivo que realmente não foi isso né?  Nós estamos amparando tanto o servidor naquele 

na qual ele exerce né? A sua carga horária por determinada hora tanto amparando também o Executivo 

a administração quando a esses né? A esses texto que estamos votando então isso aqui eu quero deixar 

bem claro que não é né? Definitivamente intencionado a tirar direito né? Eu fico assim ate muito triste 

porque infelizmente são as vezes entidades que vai transmitir falsas né? Falso testemunho pra que 

venha criar um ambiente né? Ruim diante… Então eu queria só colocar que mesmo com tudo isso 

ainda leva a administração né? A essa diferença de classe como o nosso vereador falou né? A 

diferença de classe que gera um custo sem prestar o serviço gera um custo ai na prestação de serviço 

então isso eu estive conversando ontem né? Com a administração nós vimos que gera um custo de 

quase 200 mil então eu to dizendo isso é… É nós estamos defendendo o bem publico nós estamos 

defendendo né? A aquilo que é por direito do servidor mais também defendendo os cofres públicos do 
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nosso Município aquele que às vezes não presta o serviço e às vezes tem o mesmo direito que aquele 

que trabalha dobrado, nós não queremos isso nós queremos fazer justiça com aquele né? Que às vezes 

merece não por mérito mais pela sua né? Capacidade, pela sua atitude isso é uma necessidade de 

trabalho de cumpri a sua carga horária então quero deixar aqui bem claro que é nós vamos votar um 

projeto tão consciente mais com vontade né? Que um servidor amanha vai nos procura e vai nos 

parabenizar sabendo que nós votamos um projeto para o bem estar de cada servidor é isso que nós 

queremos então podemos olhar também só de uma situação né? E a outra situação sempre prejudicada 

né? Nós queremos que realmente tanto o servidor ele esta sendo servido mais também que a 

administração seja também amparada ela tenha como né? Trabalhar com segurança e amparada da lei é 

isso que nós queremos né? Que com certeza com todos esses cálculos feito em relação né? A essa… A 

esses gastos dentro dos cofres públicos né? Podemos melhorar igual foi feito aqui é uns pedidos em 

relação a respeito do ticket e melhorar salário isso pode ser retribuído de outra forma né? Mas não 

tirando daquele que merece mais dando né? Aquilo que às vezes ta sendo determinadas vezes injustos 

mais sabe então isso podemos contornar de toda forma eu acho que isso ai nós temos o que vamos 

fazer então quero deixar é o meu abraço a todo os servidores em relação a isso nós vamos falar que 

votamos com consciência, foi um importante ate receber essas criticar porque com certeza eles vamos 

saber conhecer os certo mais e isso é de bem mais consciência então eu quero que eu gostaria de ate de 

fazer uma colocação referente ao nosso nobre secretario de finanças com toda a capacidade um 

trabalho digno, atencioso é todas as vezes que eu procuro ele pra saber algumas colocações ele tem a 

maior classe a nós né? A mansidão de estar nos informando pra que a gente saiba a informação perfeita 

porque a gente percebe a capacidade de seu trabalho parabéns ao secretario estamos ai estamos 

votando né? Uma para todo o secretariado para toda a equipe de administração ai trabalhando pelo 

bem municipal muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora 

Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Excelentíssimo senhor presidente Romildo 

Sergio, nosso secretario nos auxiliando na sessão de hoje nosso querido vereador Jovaci, o nosso 

assessor Jurídico Dr. Chandler, nossos colegas vereadores, secretários né? Nosso então colega 

vereador secretario hoje então de obras Sandro não perdeu a vontade senti falta de você na sessão 

passada Sandro, nosso secretario de finanças Bruno, Dr. Vinicius não é isso doutor? E como foi dito 

aqui o Batista, o batista a gente tem que justificar a falta dele quando você não vim Batista você tem 
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que justificar olha eu não fui a sessão por motivo de saúde, não pode faltar sem dar a sua justificativa, 

bom boa tarde a todos é em relação a esses projetos houve muitas discussões eu acabei tendo que olhá-

los né? Com mais cuidado são projetos importantes bom em fim eu só tenho uma pergunta minha ao 

líder do prefeito em relação ao projeto 06, e o que eu entendi e passei pra ele agora e penso que ele 

também agora tenha entendido que o projeto só ta aqui fora de ordem que no caso aqui seria o 05 e não 

o 06 que este projeto 06 esta incluindo este artigo 7 no projeto nós fizemos aqui no ano passado que foi 

em 20-09-2013, que é o projeto1029 ele só ta incluindo porque tem que colocar porque são atribuições 

deste artigo e quando vem o artigo… o Projeto 05 ao que falou aqui as atribuições do conselho tem 

que se colocar também então existe esta aparente publicidade não, não é publicidade é porque ela 

precisa existir no projeto anterior né? Que nós aprovamos aqui que não existia isso e hoje também ta 

recomendável o estado né?  Que o governador fez algumas leis regularizando isto para facilitar o 

acesso desse dinheiro em fim foi isso que eu entendi e assim também se fez entender né? Presidente 

agora depois de ter lido nós dois juntos então é o projeto que eu também quero fazer a minha emenda 

né? Que é um projeto que eu quero votar mais um eu quero não eu e o colega Zé Neto né? fazemos a 

emenda pra… Mais pro representante pra não ficar aqui parado ate o próprio artigo também é 

emprestado porque esta lei também ela também vem da… Na… Pro site lá explicando não é assim 

Bruninho que se faz né? Então quer dizer que é aqui os quatro colocar também o representante pra 

poder ficar né? A quantidade avaliaria aqui, o representante da sociedade civil organizada e um da 

OAB eu acho que isso ai seria o indicado ate por esta Casa estar votando nós aqui mesmo em fim é 

esse o projeto em relação ao projeto de suplementação é um projeto que a gente houve assim 

importante também na sessão passada, mas hoje esta sendo aprovado com pura consciência e 

realmente é de puro restauro tanto desta Casa quanto do Executivo então hoje nós estamos votando 

este projeto muito consciente e agora o projeto de abono é foi discutido sim tá? Eu acho que foi um 

projeto que a gente precisava ta olhando com muito carinho presidente este projeto porque como foi 

dito muitas queixas muitas duvidas a gente precisou e teve uma… Aquele que não participou da 

bomba eu briguei ate por essa… Por essa retirada destes atestados e graças a Deus né? Eles eu fiz 

entender e eles tiraram esse eu não sei inciso né? E só tem dois do servidor, que cumpri carga horária 

né?  Em fim tirou e eu entendi quando o Executivo colocou este projeto que foi mais ou menos isso 

como foi dito ate mesmo por eles por analisar da critérios eu acho que a gente precisa, porque o abono 
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a folga abonada ela é né? Deixou de ter uma gratificação eu to querendo assim é tira o funcionário que 

trabalhou que mostrou vontade de exercer é isso a folga abonada é um premio, é no final do ano o 

prefeito pode dar os R$300,00 se isso a gente organizar e colocar eu tenho certeza que agora aqui é 

confirmado o nosso assessor de finanças se é R$90,00 por mês ou se é anual? Se nós conseguimos 

equilibrar isso pra esta explicando isso pra pessoas, porque eu não me lembro muito bem o que o 

senhor falou se anual ou mensal… Do ano né? você dividiu igual a funcionário e multipliquei por 

quantidade de falta ai você calculou… Então quer dizer da o valor de R$ 200.000,00 no ano de custo 

para a prefeitura essas faltas então quer dizer a gente tem que pensar o seguinte que esses 

R$200.000,00 pode ser se é isso que você quis dizer pra gente ai ele pode se voltar como dinheiro para 

funcionário, que ele tem as faltas deles agora são seis por ano duas no bimestres ele poderá ter o 

aumento desses R$300,00 que costuma se dar a todo final de ano não é isso? Que foi, como pode ser 

como sugerido aqui pelo secretario em partes iguais por ano em a cada bimestre não é isso, em fim só 

falta abonada quer dizer tem que fazer jus por isso, isso ai a gente não pode… Então foi mais ou 

menos isso não pode moralizar a falta é abonada então é de direito é… É li e também li também um 

emenda nesse projeto que se diz é tirando esse efetivo de todo servidor publico, sem ter que ser efetivo 

ou não…  Não é? Eu… eu posso presidente permitir a… A parte ali ao Bruninho? Não posso, então ta 

a gente conversa depois antes de votar então. Então essa é uma… Uma… Uma emenda também que 

será feita por nós, então espero que os colegas vereadores tenha entendido essa duvida que o 

presidente levantou aqui em relação ao projeto 05, 06 isso é só uma inversão uma emenda do projeto 

07 do substitutivo né? Que retirada ao servidor efetivo, né? É essa a emenda, se existe mais outra 

emenda para este projeto não né? Qual seria a emenda desse projeto você queria falar sobre ela, vai 

falar depois então ta, então gente é mais ou menos isso espero que os colegas vereadores tenham 

entendido e que a gente possa estar votando este projeto hoje unânime, obrigado. / Romildo Sérgio 

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

Cumprimentar a mesa o vereador Romildo Sergio Presente desta Casa vereador Romildo Sergio Abreu 

Machado, vice-presidente Gessiléa, secretario Jovaci, Dr. Chandler assessor jurídico, nobres colegas 

vereadores é uma satisfação muito grande estar aqui e vereador por mais uma vez e assim se assim o 

senhor nos conceder, Dr. Vinicius que aqui se encontra Batista sempre incansável, funcionários desta 

Casa, cumprimento sempre com uma boa noite é os projetos desta Casa que aqui o grande líder se deu 
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o vereador José Neto é e ate porque ele explanar por que… Mais aqui o projeto 004 Que altera o artigo 

32 da lei municipal numero 585 de 24 de Dezembro de 2002 e da outras providencias. E aqui esta o 

007 que é o substitutivo esse projeto é um projeto que se com certeza analisar com muito carinho aqui 

já foi votado pra que esta colegas vereadores e se impor falou sobre, por exemplo, o vereador Pedro 

Sampaio, o grande líder o vereador também Thiago é um projeto que de grande importância e 

relevante tem que ser analisado com carinho para que os servidores ninguém seja prejudicado e assim 

eu acredito que vamos estar votando e tenho nobres colegas vamos saber algumas emendas e alguns 

acertos em alguns parágrafos e assim nós vamos esta analisando o que é mais fácil para os nossos 

servidores nossos amigos que percam menos possível e assim presidente eu agradeço a oportunidade, 

muito obrigado… /  Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pedir a vereadora Gessiléa que 

assuma a mesa diretora para que eu possa falar sobre o assunto. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Cumprimentar aqui o secretario Sandro e pedir desculpa vereador porque a gente as 

vezes fala, vossa excelência sabe como é esta afastado… Desculpa ai, quero te parabenizar também 

pelo seus trabalhos que você tem conduzido e também fazer um pedido a vossa excelência ai e a gente 

estamos a espera muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Passo a palavra ao 

presidente vereador Romildo Sergio. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Senhores boa 

tarde aqueles que eu não cumprimente principalmente e eu peço desculpa a minha ausência na sessão 

anterior nós tivemos obrigações no tribunal de justiça e eu sai cedo para que isso acontecesse mais 

hoje o tribunal de justiça só funciona a parte da tarde não funciona mais no período da manha e tudo 

mundo sabe que as viagem que a gente fazia pra Vitoria de uma hora e quarenta uma hora e cinqüenta 

agora se faz com três horas agora três horas de estrada hoje este transito que tem piorado bastante e 

nós não conseguimos chegar e tenho certeza que nós fomos muito bem representado na mesa direto e 

também aqui na Câmara, 1º eu gostaria de estar falando dos projetos 02 que gerou um núcleo de 

discussão na sessão anterior e eu contribui com essa discussão graças a forma que a lei foi votada 

quem olha o contesto da lei rapidamente não vê o artigo 3º que ficou isolado em uma outra pagina 

subseqüente e o art. 3º vou repetir para os senhores que ele se encontra isolado em uma outra pagina 

que é este projeto 02 é o projeto que repete uma lei de credito… Credito adicional que nós votamos no 

ano passado só que com este artigo ficou isolado e o artigo 3º diz o seguinte esta lei entrara em vigor 

na data da sua publicação ficando revogado a lei 1033 de 25 de Outubro de 2013. E toda discussão que 
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eu pude presenciar a ata da composição foi gerada em função deste artigo que esta isolado na pagina e 

trouxe ai esta opção sadia né? Mais agora entendido por todos os colega vereadores e essa lei não tem 

nada de diferente que nós votamos o ano passado adequamos uma situação de prazo do final de ano 

que sabemos como que funciona e ela vem ser reeditada se é que nós podemos chamar assim nesse 

exercício de 2014, os outros projetos ora em pauta primeiro fiquei satisfeito quando eu vi substitutivo 

o projeto 04, que assim que esta lei chegou na Câmara municipal eu desci e fui conversar com o 

secretario Bruno e o chefe de gabinete Elias, do artigo que ora fosse suprimido aquele artigo dizia o 

seguinte vou falar conforme tava a lei como seria ela, quem tivesse seis faltas por saúde por motivo de 

saúde com atestado comprovado ele estaria perdendo o direito a folga abonada e a informação que nós 

tivemos é que estaria certo e eu subi né? Achando que a gente iria cometer um grande erro mais graças 

a esta reunião de ontem na qual não pude estar presente também as leituras feita pelo Executivo esta lei 

substitutivo mudando tudo isso, mais como foi mudando melindrosamente este projeto por ter que 

mexer com a parte do ser humano menor é chamado mexer no bolso essa dói mais se você for analisar 

o lado do executivo nós vamos estar prestando um grande favor ao Município e eu vou dizer a grosso 

modo se tiver errado alguém pode me corrigir como funciona vou dar um exemplo uma categoria 

vamos pegar um medico e nós sabemos que o medico não pode ficar sem um substituto se você 

analisar seis faltas abonadas de um medico e nós temos que contratar mais seis pra supri o lugar dele, 

porque alguém tem que receber são doze folgas não ano um medico se multiplica por dez que é o total 

aproximado que nós temos pra você ver o valor que da isso nós estamos falando de lei e a situação real 

que… A situação real são esses pontos, tem alguns funcionários que ate passam a sua folga abonada 

sem substituto mais tem classes que tem que completar alguém e no caso como eu usei a classe medica 

não são seis não são doze folgas porque são seis dias e você tem que contratar seis substituto então ela 

passa a ser doze por cada medico de ponderando os cofres públicos então a gente tem tratado ai com 

muito… Muito melindrosamente o real é o que há nos cofres municipais estamos trabalhando nessa lei 

pra não prejudicar funcionário nem um, mais visando ai o equilíbrio nas nossas finanças essa é a 

intenção do executivo pelas conversar que eu tive com o secretario Bruno e com as demais pessoas do 

Executivo municipal esta questão que a vereadora Gessiléa ta propondo a emenda do conselho a única 

coisa que me intrigava era não validade dos conselhos todos os conselhos que nós votamos aqui são 

validados três do executivo e três da sociedade civil organizada porque se ficar três do executivo e dois 
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igual esta no projeto nós sabemos que na pratica esse conselho não vale de nada se você tem três do 

executivo e só dois da sociedade civil organizada meu irmão esse conselho não vai ter voz porque qual 

quer… Isso que nós estamos dizendo nós estamos votando uma lei gente que não tem que ter na 

cabeça que o prefeito é Almir, secretario fulano hoje não nós estamos votando uma lei que vai ficar ai 

pro próximo prefeito pro próximo e pro próximo, nós temos que ter esse cuidado no mínimo e era a 

duvida que eu tinha no projeto agora a vereadora Gessiléa do mínimo era a duvida que eu tinha do 

projeto quando a vereadora Gessiléa veio falar comigo olha nesse projeto não é isso vereadora o 

problema é que ele não é igualitário é um conselho que não vai funcionar e nós sabemos que a pratica 

mais ou menos assim então eu se votar voto favorável pela emenda de vossa excelência acho que no 

mínimo este conselho tem que ser e os conselho que nós andamos pesquisando eles tem mais um 

membro que é um representante da OAB os municípios visinhos que nós olhamos tem esses ele tem 

um membro da OAB presente nesse conselho é como funciona os municípios visinhos por isso que sou 

favorável a emenda da vereadora Gessiléa, quanto a questão da pergunta que nós fizemos ao líder do 

prefeito é apenas vereador a questão de inversão da entrada do dos projetos de lei porque pra quem 

analisa o projeto, o projeto 06 né? Que como se ler é impacto que ele é subseqüente ao 05 ai nós 

estaríamos criando a obrigação antes de se criar o conselho né? Então dar-se esta ponta de… De 

duplicidade de interpretação na questão dos projetos, nós entramos a mês a diretora um projeto de lei 

apenas para apreciação dos vereadores que será votado na próxima sessão uma adequação na tabela 

salarial devido a dificuldade que nós temos de contratar um contador nós não estamos achando um 

profissional que ganhe o que nós estamos pagando né? E estamos propondo uma melhoria na tabela do 

quadro que atinge a toda a contabilidade da Câmara e também a criação de mais um assessor para esta 

Casa o projeto foi dada entrada hoje a gente discute durante esta semana e votamos este projeto na 

próxima terça feira de acordo com a vontade dos colegas vereadores logicamente nós vamos estar 

expondo as necessidades a todos vocês em questão desta mudança nos novos quadros que mudou o 

quadro de funcionários nessa Câmara municipal eu gostaria sei que apesar de ser uma sessão 

extraordinária nós tínhamos encontrado vários produtores rurais e o vereador Jose da Costa Neto 

também é membro da ENCAPER o Município tinha uma quantidade de horas paga na questão de 

reto… De retro escavadeira e por ter vencido né? O limite licitado de extensão do preço que fora feito 

por ter vencido essa quantidade de horas o Município não fornece mais este serviço e esse sol ai 
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quarenta dias quatorze horas de sol o que tem o produtor querendo fazer poço, abri poço uma demanda 

muito grande e eu gostaria de estar fazendo um apelo ao prefeito pra que retome rapidamente que a 

necessidade é grande e nós sabemos que a reto da prefeitura ela é gratuita ai para as pessoas mais o 

atendimento não segue , não da conta todo mundo quer reto na mesa hora se chove ninguém precisa 

dela agora quando ta seco todo mundo precisa então que este serviço que era fornecido que a prefeitura 

bancava metade e que o produtor rural bancava metade este serviço retorne mais rápido possível 

porque a necessidade é grande e quem quer pagar um pouco eu acho super justo o Município cobrar 

todas as horas este sistema de parceria é feito não só com a reto, com reto,  escavadeira carregadeira 

com todos os serviços que nós prestamos mais que contribuam que o Município contribua o moçado 

que não acarretara tanto o Município e aprender principalmente o funcionário e digo mais essa questão 

da reto escavadeira se a empresa ganhar tem que ter no mínimo 2 retos no mínimo pra dar conta da 

demanda porque o serviço na área rural gente é todo ele ao mesmo tempo quanto precisa de aração na 

hora de chover a gente precisa de dez tratores os dez trabalham mais com este sol quem consegue arar 

terra ai a dependência nossa de uma reto escavadeira só que ai não tem se tiver uma no Município não 

vai atender nunca, nunca vai se passar por aquela necessidade grande de trazer água e nós não temos 

este serviço para prestar então que isso possa ser revisto pelo prefeito Almir mais rapidamente possível 

que licite que contrate a reto naquela parceria antiga metade do produtor metade do município mais 

que atenda os produtores rurais na hora que eles precisam deste serviço é uma das reivindicações que 

nós temos que fazer na verdade eu ate peço desculpas aos colegas vereadores por ser uma sessão 

extraordinária só pra não poder ficar esperando quanto tempo e dias nós teremos a mais se a gente 

fosse começar a pedir vou estar no gabinete amanha conversando isso com o prefeito pra ver se retoma 

este serviço porque a necessidade é grande nessa questão da falta de água e desse sol de qual quer 

forma a falta desse serviço que é a questão da reto escavadeira, cumprimento o secretario Sandro, 

secretario Bruninho, Batista também Dr. Vinicius nos prestigia nessa sessão e tem nos ajudado nessas 

férias Dr. Moacyr. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Retorno a palavra ao vereador 

presidente Romildo Sergio. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- To abrindo uma 

exceção ao vereador Jose da Costa Neto que na sua defesa dos projetos esqueceu de fazer a defesa da 

sua emenda. / José da Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer ao presidente por ter cedido esta 

oportunidade é a proposta da emenda pra que não fique em duvida com relação a projeto de lei 004 pra 
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essa discussão, com relação ao inciso 1 artigo 2º é quando fará o segundo o seguinte não fará jus ao 

abono, o inciso primeiro o servidor que ocupe cargo, com carga horária igual ou inferior a 30 horas é 

semanais ressalvada que cumpri jornada de segunda a sexta então eu queria já pedir ao Dr. Chandler 

para que a gente possa estar compondo a seguinte emenda resal… Alem de ressalva aquele funcionário 

que cumpri jornada de segunda a sexta feira, mesmo que seja inferior a 30 horas é pra que não fique 

duvida com relação ao magistério né? Porque nós sabemos que tem professor que tem uma cadeira de 

25 horas mais é, por exemplo, ele tem 10 horas pela manha num escola e 15 horas a tarde em uma 

outra escola e ele não trabalhou… Não trabalha a semana toda por exemplo ele vai se segunda ate 

quarta ou de segunda ate quinta né? Então não completou a semana então para que não fique duvida 

estou pedindo propondo a emenda para que seja ressalvada também a questão da… Do magistério né? 

Para que não fique prejudicado com a votação deste projeto então esta é a proposta agradeço. / 

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

Sampaio (Vereador):- Quero agradecer ao presidente pela oportunidade porque a gente fizemos 

tivemos um pequena conclusão eu e o vereador Jose da Costa Neto em relação a não teve o grande 

expediente né? Na sessão e a gente não fez a defesa da emenda né? E como ele falou né? Veio fazer a 

defesa da emenda eu também teria que falas a respeito da emenda dessa ai no projeto substitutivo 07 

que era o 04 né? Aonde… Aonde o artigo 32 que… que se lê o não comparecimento servidor publico 

efetivo né? E o servidor por comissão que seja ate seis faltas né? Pro ano civil e gostaria de esta 

salientado que colocar uma emenda ai em relação a esta palavra efetiva ficaria somente né? Servidor 

publico e que os servidor serão ate seis folgas abonas então eu gostaria de estar fazendo esta defesa ate 

porque né? Não estaria tirando né? E nem gratificando a preocupação que ele atingir o servidor que é 

contratado não estaria né? Colocando ele dentro do projeto mais também não estaria tirando o servidor 

que não é efetivo, então eu gostaria de fazer essa colocação, muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vamos suspender a sessão por cinco minutos para terminar as emendas 

proposta pelos colegas vereadores.  O regime de urgência, depois votaremos a emendas posteriormente 

os projetos de lei, votarmos a emenda… Regime de urgência do projeto de lei 007/2014, colocando em 

votação apenas o regime de urgência vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- 

Meu voto é favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- José da Costa Neto. / José 

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

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

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Favorável. 

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

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

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

Aprovado o regime de urgência do projeto de lei 07 de 2014, regime de urgência do projeto de lei 002 

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

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

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

Sampaio (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Itamar. / 

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

(Presidente):- Vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Favorável. / Romildo 

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

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

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

Aprovado por unanimidade o regime de urgência do projeto de lei 002 de 2014, projeto de lei 005de 

2014, votando o regime de urgência Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é 

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

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

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

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

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- 

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

Lopes (Vereador):- Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Favorável. 

/ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Regime de urgência projeto de lei 006/2014, 

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

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

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

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

(Presidente):- Vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Favorável. / Romildo 

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

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

Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o regime de urgência o projeto de lei 

006/2014, apenas o regime de urgência da lei complementar… Apenas o regime de urgência do projeto 

de lei complementar 001/2014, Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é 

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

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

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

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

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- 

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

Lopes (Vereador):- Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Favorável. 

/ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vamos estar votando na integra agora o projeto de 

lei 02 que não depende de… De emenda projeto de lei que autoriza o poder executivo municipal a 

abertura de credito adicional suplementar pra fins que especifica, vereador Thiago. / Thiago 

Delorence Gava (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

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

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

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

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

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

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

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

(Vereador):- Favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por 

unanimidade o projeto de lei 002 que autoriza o poder executivo municipal a credito adicional 

suplementar. Também sem emenda nem uma projeto de 006 de 2014, que inclui atribuições e 
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competências a fiscalização e acompanhamento do fundo municipal de investimento ao conselho 

previsto artigo 7º da lei 8.308 de 12 de Junho de 2006, vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava 

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

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

(Presidente):- Vereador José da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Favorável. / Romildo 

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

Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jose Papaceni? / José 

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

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

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

(Vereador):- Favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por 

unanimidade o projeto de lei 06 que atribui competência e fiscalização de acompanhamento ao fundo 

municipal de investimento. Vamos estar lendo a emenda do projeto de lei 007 de 2014, que cria o 

conselho de fiscalização e acompanhamento do fundo municipal de investimento que se refere a lei 

complementar nº712 de 1 de Setembro de 2003 e da outras providencias, emenda da vereadora 

Gessiléa e do vereador Jose da Costa Neto que modifica o artigo 1º que fica artigo 1º o artigo 4º e 

inciso do projeto de 005/2014 que altera e cria o conselho de fiscalização e acompanhamento do fundo 

municipal de investimento a que se refere a lei complementar nº712 de 13 de Setembro de 2013 e da 

outras providencias passará a terá seguinte redação… Segunda emenda, emenda do vereador Jose da 

Costa Neto, tá dando só uma pequena confusão aqui mais a emenda ta certa, a emenda proposta do 

vereador Jose da Costa Neto, o artigo 1º, inciso… Artigo sendo o 1º e parágrafo 2º que altera o artigo 

32 da lei nº585 de 24 de dezembro de 2002 e da outras providencias passa a ter a seguinte redação o 

servidor que ocupa o cargo com carga horária inferior a 30 horas semanais ressalvada aquele que 

cumpri jornada de segunda a sexta ou aquele ao exercício do magistério. Entendido? Vereador Jose 

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

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

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

(Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Itamar. / Itamar Moreira 

dos Santos (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Thiago. / 
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Thiago Delorence Gava (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Eu me abster de votar.  / Romildo Sérgio Abreu 

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

Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovada a emenda por duas, quatro, 

cinco seis votos e uma abstenção com a ausência do vereador Roberto Alemonge. Também emenda do 

projeto de lei 007 emenda do vereador Pedro de Oliveira Sampaio fica o artigo 32 da seguinte forma: 

O não comparecimento do servidor ao serviço será cortada ate seis faltas por ano civil sendo uma a 

cada bimestre desde que não exista falta injustificada no ano civil anterior ate a data pretendida pelo 

abono isso aqui foi exclusiva ele apenas se referiu aqui a servidor efetivo. Vereador Jose Papaceni? / 

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

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

Abreu Machado (Presidente):- José da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Eu vou votar 

ate porque o estatuto né? Que se refere a esta lei ai lá fala efetivo né? Vereador e todos dão prejuízo 

pra municipalidade e meu voto é favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

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

Machado (Presidente):- Vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Favorável. / 

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

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

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

(Presidente):- Aprovada por unanimidade as emendas… A emenda do vereador Pedro Sampaio como 

também as emendas do vereador Jose da Costa Neto e vereadora Gessiléa todas aprovadas vamos votar 

o projeto agora com as devidas emendas aprovadas. Projeto de lei 007- Que altera o artigo 32 da lei 

municipal 585 de 24 de Dezembro de 2002 e da outras providencias vereador com as devidas emendas 

aprovadas vereador Thiago Gava, seu voto? / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Favorável. / 

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

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

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

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

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu 
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voto é favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte 

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

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

Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o projeto de lei 007de 2014, substitutivo que 

altera o artigo 32 da lei municipal 585 de 24 de Dezembro de 2002. Projeto de lei 005de 2014 que cria 

o conselho de fiscalização e ação e acompanhamento do fundo municipal de investimento que se refere 

a lei complementar estadual, nós vamos votar a emenda da vereadora Gessiléa ela é igual ao projeto 

anterior porem consta nos dois projetos… então vamos votar emenda para os dois projetos. Que 

passara o artigo 4º a conter os seguintes membros do conselho 1- membro representante da OAB 

indicado por deliberação do poder legislativo municipal. 2- representante da sociedade civil… dois 

representantes da sociedade civil organizada e três representante do poder executivo municipal, 

votando apenas a emenda do projeto vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- 

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

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

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

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

favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Thiago. / Thiago Delorence 

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

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

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

Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade a emenda ao projeto de lei 005 vamos 

passar a votação do projeto na integra, projeto de lei que cria conselho de fiscalização e 

acompanhamento do fundo municipal de investimento a que se refere a lei estadual, já com a devida 

emenda aprovada vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é 

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

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

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

(Presidente):- Vereador Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Voto favorável. / 

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

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

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

Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o projeto de lei 005 de 2014. Sendo que 

esta é uma sessão extraordinária não tendo assuntos diversos não tendo horário de liderança, declaro 

encerrada a sessão para a próxima terça feira… Desculpa próxima terça feira sessão ordinária. / E nada 

mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Suelen Rodrigues Verly, lavrei após 

redigi-la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2014. 
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