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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

Aos quatro 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 da Vereadora Gessiléa da Silva Sobreira. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Presidente em Exercício):- Conforme o Art. da Lei do Art. 35 da Lei Orgânica Municipal eu como 

vice assumo a mesa hoje e doou por aberta a 1º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua de 2014. Gostaria de convidar é o secretario em adoce vereador Jovaci Duarte Lopes, e o 

senhor assessor jurídico Dr. Chandler Gonçalves Garcia para tomar posse dos seus acentos. Agradecer 

a presença dos familiares do colega Thiago os convidados vereadores a todos que nos acompanham 

pela internet uma boa tarde, é eu gostaria de convidar o vereador Jose Neto para fazer leitura bíblica, 

do texto bíblico que se encontra em Ezequiel capitulo 43 versículos de 1 ao 9. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Javé retorna para sempre - Então o homem levou-me para o pórtico oriental.  E 

eu vi a glória do Deus de Israel: ela vinha do oriente.  Fazia um  barulho de águas torrenciais e 

a terra refletia a sua glória.  A visão que tive era como a visão  que eu  tinha contemplado, 

 quando vim para a destruição da cidade, e também como a visão que eu tivera  às margens  do  rio 

 Cobar. Então caí com o  rosto por  terra.   A  glória de Javé  entrou no Templo pelo pórtico  oriental. 
 Então o espírito me arrebatou e levou para o pátio interno: a glória de  Javé enchia o Templo. 

Enquanto o homem  continuava do meu  lado,  ouvi  alguém  que falava  comigo de dentro 

do Templo,  e me dizia: Criatura humana, este é o lugar do meu trono e o lugar  onde  pousam 

meus pés,  onde  habitarei para  sempre no meio dos israelitas. A casa de Israel, o  povo e seus reis, 

 nunca mais profanarão o meu  nome santo com as suas  prostituições e com os  cadáveres de 

seus reis com seus túmulos.  Colocando a soleira de seus túmulos  junto da minha  soleira, e 

os batentes de suas portas junto aos meus,  deixando  apenas uma parede entre mim e 

eles, acabaram profanando meu nome santo com as  abominações que praticaram. Por isso, minha 

ira os consumiu.  Agora, porém, os israelitas afastarão para longe de mim suas prostituições e os 

 cadáveres de seus reis. E eu habitarei para sempre no meio deles. Palavra do senhor. / Gessiléa da 
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Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Neste momento cantar entoar o hino nacional. 

Primeiramente vou estar dando posse ao nosso colega Thiago né? Tendo em vista a licença do 

vereador Sandro Duarte Gariolli, que procedeu na forma que este regimento cameral gostaria né? De 

estar chamando o ilustríssimo senhor Thiago Delorence Gava suplente de vereador titular do mandato 

do senhor Sandro Duarte Gariolli para na forma do regimento interno desta Casa e da lei orgânica 

municipal assinar o termo de posse para assumir circunstancialmente as funções afetas a variância 

desta Casa Legislativa, para todos os fins de fatos e diretos conferidos ao vereador na sua qualidade, 

observada a constituição federal e o regimento desta Casa. Para… Convido né? Para assinar o termo de 

posse que encontra-se aqui sobre a mesa, e gostaria que o fizesse logo após o seu juramento 

regimental. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Prometo exercer com dignidade e dedicação o 

mandato popular que me foi confiado, observando a constituição e as leis do País e trabalhando pelo 

engrandecimento do meu Município de Atílio Vivacqua e para o bem geral de seus habitantes. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Né? Se você já quiser fazer as suas 

colocações deixar ai a… A saudações né? Tudo que tiver que falar ta aberto. / Thiago Delorence 

Gava (Vereador):- Cumprimento ao presidente… A vice-presidente Gessiléa né? E cumprimento a 

todos e cumprimentando a Gessiléa eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes minha noiva, 

minha mãe, né? E os outros é… Outras pessoas aqui dessa bancada e dizer que quero somar com esta 

Casa de Leis para manter um Município bem e ajudar o Município a evoluir tá? São essas as minhas 

palavras sendo quero ser um contribuidor dessa Casa para manter o Atílio Vivacqua, tá? / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- É isso é muito importante estarmos aqui trabalhando em 

prol realmente desse Município eu tenho certeza Thiago que foi este o seu interesse desde do inicio 

quando se colocou a disposição do povo pra votar em você e tenho certeza que você vai desempenhar 

muito bem o seu papel aqui como enfermeiro não podemos falar nada e como vereador tenho certeza 

também que isso não ira acontecer, alguns outro colega já quer fazer a sua colocação? Gostaria de 

perguntar aos colegas vereadores se já querem fazer… Falar… Agora no momento? Pode vim ate a 

tribuna também se quiser vim… pode sentar no momento é vereador eu gostaria que você tomasse o 

lugar do vereador Jovaci que na próxima sessão estaremos fazendo as devidas votações, vereador 

Pedro. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Em primeiro lugar queremos… Queria agradecera 

Deus por mais esta tarde este inicio de trabalho mais um ano né? Que temos pela frente para execução 
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dos trabalhos desta Casa Que temos pela frente para execução dos trabalhos desta Casa pedindo a 

graça de Deus para todos nós né? Para todo o Município assim para a cidade iniciando este trabalho 

nessa Casa de Lei quero assim cumprimentar a mesa na pessoa da presidenta vereadora Gessiléa 

presidenta em exercício assim cumprimento o secretario adoxo o vereador Jovaci, cumprimento assim 

o nosso assessor jurídico Dr. Chandler Gonçalves né? Os nobres vereadores vereador recém 

empossado o Thiago Gava to honrado Thiago de termos aqui mais um vereador do partido né? 

Estamos ai pra trabalhar pelo bem estar, cumprimento assim todos os assistentes, os e familiares do 

Thiago vereador Thiago né? João Batista nosso companheiro ai de ano inteiro né? É quase que acredito 

que nem os vereadores tem a participação… É… Presença na Câmara maior de que o João Batista, 

todas as sessões ele ta aqui nos acompanhando obrigado Batista pela sua atenção pela honra que nos 

dá, José Clóvis servidor  ai do Município ta sempre ai ativo né? O nosso né? Empresário ai tem a sua 

empresa de comercio né? Ta ai situado no Município né? E assim cumprimento todos né? Na paz de 

Deus, eu queria aqui só deixar a minha palavras de honra ao nobre vereador a ser empossado é Thiago 

Gava, Thiago sabemos que a sua vontade pela sua expressão no de estar assumindo a cadeira nessa 

Casa estando como o acompanhar os seus trabalhos na área né? Que você exerce neste Município 

como servidor como pessoa dedicado ao Município de Atílio Vivacqua então eu acredito que desde do 

momento que você assumiu a sua candidatura que você aceito esse desafio porque você tem um 

propósito para a sua vida em relação a política publica do Município, do País vamos dizer assim, mais 

em primeiro lugar do Município de Atílio Vivacqua então nos sentimos honrado de ser o grande 

vereador né? Me parece que 260… 280 votos né? 280 são suplente garantido né?  E que isso nos dá a 

grande honra de estarmos recebendo né? Aqui nessa Casa e assumir com vocês o compromisso de 

estar com assumir com vocês o compromisso de estar defendendo todas as ações do município, quero 

aqui deixar o meu abraço ao ex-vereador e secretario de obras Sandro Gariolli pela sua posição, pela 

sua atuação no Município e quero render aqui o meu abraço né? A minha admiração da sua atitude da 

sua posição como servidor do Município de Atílio Vivacqua, então não para que o Município né? 

Substituiu que na minha concepção ninguém substitui ninguém mais o tempo de Deus né? O tempo 

não é nosso o tempo é de Deus então que o Sandro seja bastante honrado naquilo que ele faz naquilo 

que ele esta assumindo na secretaria de Obras deste Município entanto quanto você né? Nessa Casa de 

Leis que você tenha sucesso tenha né? Muita sorte no seus trabalhos e conta conosco, nós estamos ai 
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para somar muito obrigado, parabéns por você estar aqui conosco. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Presidente em Exercício):- Mais algum outro vereador? Vereador Jose Neto. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Quero também nesta forma cumprimentar nossa presidente na sessão do dia de hoje 

vereadora Gessiléa, nosso secretario no dia de hoje vereador Jovaci, Dr. Chandler o nosso assessor 

jurídico na sessão de hoje, Dr. Chandler vale a pena e… quase… E não só vale a pena mais é uma 

obrigação nossa ressaltar a grande contribuição que o Dr. Chandler tem dado para esta Casa de Leis e 

para a população de Atílio Vivacqua no trabalho que ele faz e muito bem, muitíssimo bem que é o 

trabalho de defensoria publica aos nossos munícipes e agradeço desde já e tenho certeza que todos os 

vereadores é tem também pra agradecer da mesma forma é conduta que vossa excelência tem conosco 

e com a sua clientela sempre muito atencioso e muito competente nos trabalhos que o senhor assume 

para resolver então quero dizer aqui que nesta tribuna em publico é em nome do Município de Atílio 

Vivacqua pelo grande trabalho que o senhor é desempenha aqui em nome da Câmara né? Em favor do 

Município de Atílio Vivacqua, quero cumprimentar a todos os vereadores é cumprimentar com muita 

satisfação a chegada de um jovem vereador com certeza ira somar muito os trabalhos do Legislativo do 

Município de Atílio Vivacqua vereador Thiago Gava de uma família tradicional do nosso Município 

seus… Seus pais , tão pessoas conhecidas de todos nós pessoas honradas trabalhadoras os seus irmãos 

todos os seus familiares né? Então nos queremos realmente é te dar os parabéns pela votação 

expressiva que vossa excelência teve nas ultimas eleições, e parabéns por vossa excelência ter sido 

portanto empossado vereador para o exercício do seu mandato então quero desde já colocar a 

disposição é se vossa excelência precisar é da nossa ajuda nós estaremos sempre a disposição para 

contribuir e da mesma forma espero que… Que a gente também é precisando de vossa excelência, que 

vossa excelência pode ser recíproco ai nos ajudando também no desenvolvimento dos trabalhos desta 

Casa então os parabéns ao vereador Thiago parabéns a sua família a sua noiva Flavia Guarnier que esta 

ali sua futura sogra Edhite né? Então sintam-se realmente honrados aqui pela posse do vereador 

Thiago com certeza te Dara grande contribuições para esta Casa e para o nosso Município. Quero 

cumprimentar também a todos os funcionários desta Casa de Leis né? É o inicio ai do nossos trabalhos 

com certeza a parceria será a mesma e cada vez mais será é solidificada ai nos dias de… Do… Nos 

dia-a-dia dos trabalhos de 2014, quero cumprimentar as pessoas também que estão aqui nos 

prestigiando o Vando Louzado empresário aqui do nosso Município é nosso amigo representante da 
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primeira igreja Batista Clovis vizinho ai da nossa rua Antero França, Batistinha como já foi dito aqui 

que é 100% né? Ate mais derepentemente ate mais que os vereadores é ate difícil o vereador ter 100% 

de presença mais o Batista ta aqui confirmando aqui a sua assiduidade aqui nos trabalhos desta Casa 

quero cumprimentar uma jovens que também estar presente é não a conheço mais parece que… Parece 

que trabalha no escritório do Dr. Chandler então seja bem vinda também aos nosso trabalhos, a nossa 

Casa, ao nosso Município quero agradecer a Deus por mais esse período de vida por estar aqui né? 

presente e cumprimentar também a nossa contribuição ao Município de Atílio Vivacqua. Senhora 

presidente quero aqui eu recebi um telefonema agora pouco do chefe de gabinete do prefeito municipal 

e o mesmo me perguntou se a sessão seria sessão seria ordinária ou sessão extraordinária e a sessão é 

ordinária né? Eu já havia tido antes aqui conversando com alguns colegas que a gente sentiu falta 

realmente de umas coisas aqui né? por se tratar… Por se tratar da primeira sessão ordinária ou seja a 

abertura dos trabalhos Legislativos para o ano de 2014, nós poderíamos ter aqui presenças por exemplo 

do prefeito municipal, né? Se colocando aqui é para… Para diante do Município diante da Câmara de 

Vereadores para fazer as suas colocações né? E também para valorizar a posse do nosso vereador 

Thiago Gava, e logo em seguida na fala com o chefe de gabinete o próprio prefeito Almir Barros 

também falou comigo por telefone pediu desculpas porque ele gostaria realmente de estar aqui mais foi 

informado de ultima hora que seria uma sessão ordinária e ele não teve como se programar né? Eu não 

sei exatamente o que aconteceu tenho certeza que não foi culpa de vossa excelência por que vossa 

excelência também foi pega de surpresa pra poder ta assumindo e coordenando os trabalhos desta 

sessão mais a gente realmente sente esta falta quer dizer a coisa poderia ser um pouquinho diferente e 

com certeza é a Câmara de Vereadores do Município ganharia mais né? Com a presença por exemplo 

do prefeito Almir Barros, e os secretários municipais é lideranças da nossa comunidade padre, 

pastores, é representantes de associações de bairro enfim, a comunidade em geral poderia ter sido 

convidada para a abertura dos trabalhos no dia de hoje e eu digo isso por que ate com muita tristeza 

porque a gente assistiu por exemplo ontem abertura dos trabalhos do Congresso nacional e lá foram 

estiveram presente os representação dos três poderes né? Do Executivo, do Legislativo e do Judiciário 

né? Então a gente sente esta falta e eu me sinto na obrigação de externar isso aqui pra que no próximo 

ano né? E na primeira sessão ordinária de 2015, que a gente possa fazer diferente né? E então trazer 

pra cá as lideranças religiosas lideranças de comunidade do prefeito do secretariado municipal 
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promotor o juiz da nossa comarca enfim fazer um evento mais expressivo e dando a este evento o valor 

que ele merece quero agradecer e parabenizar mais uma vez ao… Ao vereador Thiago Gava por sua 

posse e estamos ai a disposição de vossa excelência e todos os colegas vereadores muito obrigado. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Bom colega vereador Zé Neto é com vossa 

excelência mais como foi bem dito por vossa excelência eu não fiz o roteiro, não foi eu… Eu estou 

seguinte o roteiro aqui já pronto é concordo realmente podia ter sido uma coisa mais festiva nós 

tivemos isso quando fomos a primeira vez diplomado e empossado e realmente o nosso colega Thiago 

né? Vereador hoje já empossa merecia ter também um tanto, mais infelizmente nem todos pensamos 

iguais né? Cada um trabalha da forma que acha… que tem que ser feita o seu trabalho não é 

obrigatório o regime interno não pede a lei orgânica não pede isso então enfim é que ele da atitude dele 

como presidente eu não posso aqui estar como também fui pega de surpresa que ele também estar em 

Vitoria, também a trabalho não chegou aqui também a tempo por isso estou hoje sendo a presidenta 

desse… Dessa sessão mais o importante Thiago eu acredito que tenho certeza é sua como foi dito aqui 

repito a sua vontade realmente de trabalhar para este povo festa é muito bom não é muito mais teremos 

muita um ano hoje um ano este ano próximo é um ano importante vai fazer 50 anos de emancipação 

né? Vamos ter festas e tenho certeza que vamos aproveitar pra estar lembrando disso dessa sua vinda a 

esta Casa então quero realmente agradecer né? A todos aqui os seus familiares a mãe né? Fátima o seu 

filho ta aqui agora… Agora você vai ter mais um pra você cobra não é?  Se cobrava agora vai ser mais 

fácil você cobra né? Como o Dr. Marcos faz comigo ele me cobra mais fácil a sua sogra né? Que… 

Que é a sua segunda mãe, que não deixaria de estar aqui a sua noiva né? A Flavia obrigada de 

realmente de vocês estarem aqui eu sei que é o seu alicerce ai eles que te dão esta força e tenho certeza 

que eles vão te dar a traçar o seu caminho político nesse Município agradecendo o nosso amigo Cleber, 

Clovis meu Deus do céu aonde eu cismei com este Cleber… Clóvis eu queria ate confirmar Clóvis 

continua aquelas… Aquelas aqueles cultos na parte da manha toda quarta feira lá com os funcionários 

braçais não é isso? Olha gente continua toda quarta feira o Clóvis junto com o pastor Padilha vai ate lá 

né? Na… Na junto com os braçais os trabalhadores braçais fazer um culto entregar né? Todo o seu mês 

todo o seu… A sua semana pra poder estar trabalhando pra nada acontecer importante né? Obrigado 

Clovis por isso né? Mais esta parceria com o nosso Município alem de estar nos ajudando e o Vander 

né? Obrigado Vander por estar aqui eu sei também da sua vontade com este Município de estar 
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ajudando trouxe a sua empresa pra aqui sei que realmente você esta interessado realmente de estar 

ajudando e se pode ter certeza que vai estar junto contigo e o Batista como foi tido aqui é o nosso 

companheiro 100% não perde uma né? Batista nosso amigo aqui e essa jovem como eu disse pro Dr. 

Chandler nossa que menina linda, parabéns tão jovem já ta ai sócia que Deus continue te abençoando 

você caminhe e de grandes saltos pra gente mulher isso é importante ver uma menina né? Sendo hoje 

sócia no escritório parabéns, e vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos né? Vou passar aqui a 

palavra ao nosso secretario em adoc vereador Jovaci pra poder estar dando ciência aos projetos e hoje 

vai estar em pauta pra votação só dois projetos, mais ele vai falar… Ler todos aqui. / Jovaci Duarte 

Lopes (Secretario em Exercício):- Gostaria primeiramente de estar agradecendo a Deus né? Por mais 

este dia o inicio do nossos trabalhos aqui no nosso legislativo e cumprimentar a presidente desta Casa 

em exercício hoje a vereadora Gessiléa, Dr. Chandler né? Compondo o corpo jurídico desta Casa nesta 

tarde a todos os nobres colegas vereadores parabenizando de antemão ai o Thiago Gava seja bem 

vindo Thiago se Deus quiser vamos ai fazer um bom trabalho tenho certeza disso, todos os 

funcionários desta Casa, a todas as pessoas que vieram aqui nessa tarde prestigiar o nosso trabalho né? 

A chegada do Thiago nessa Casa a mãe do Thiago a sogra, noiva, né? O Batista que esta sempre ai 

com a gente marcando a presença importante né? E outras pessoas também e gostaria agora lendo pra 

vocês é algumas né? De nossas… algumas… Alguns projetos que esta pra ser votado para que vocês 

tomem ciência. Projeto de Lei 002/2014- Autoriza o Poder Executivo a abertura de credito adicional 

suplementar para os fim que especificam. Projeto de Lei 003/2014- Do Poder Executivo que altera o 

artigo 3º da Lei Municipal Nº 914 de 16 de Março de 2011, com efeito retroativo e da outras 

providencias. Projeto de Lei 004/2014- Do Poder Executivo altera o artigo 32 da Lei Municipal Nº 

585 de 24 de Dezembro de 2002, e da outras providencias. Projeto de Lei 005/2014- Do Poder 

Executivo cria o conselho de fiscalização e acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento 

aqui se refere a lei complementar estadual nº712- 13 de setembro de 2013. Projeto de Lei 006/2014- 

Poder Executivo inclui atribuições e competências de fiscalização e acompanhamento do fundo 

municipal de investimento ao conselho previsto no artigo 7 da lei nº 8.308 de 12 de junho de 2006. 

Beneficiário: Fundo municipal de Saúde, programa: pagamento de saúde bucal sob… Sob deixar eu 

ver 12-2013, municipal UF-ES programa de pagamento de saúde bucal, data da OB: 22-01-2014, valor 

bruto: R$8.920,00, competência:12 /2013. Beneficiário: Fundo municipal de Saúde, programa: 
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pagamento de teto municipal rede g-gonha… rede cegonha RSFRCRG 01/2014 municipal UF-ES data 

da OB: 10-01-2014 valor bruto: R$ 9.941,74, competência: 01/2014. Beneficiário: Fundo municipal 

de Saúde, programa: pagamento de agentes comunitários de saúde ACSOMP12/2013 municipal UF-

ES, data da OB: 22-01-2014. Valor bruto: R$ 21.850,00 competência:12/2013. Beneficiário: Fundo 

municipal de Saúde, programa: pagamento de PABFIXO OAMP01/2014 municipal UF- ES, data da 

OB: 13-01-2014, valor Bruto: R$ 21.840,00 competência: 01/2014. Beneficiário: Fundo municipal 

de Saúde, programa: pagamento de Programa de melhoria do acesso a qualidade PMAQ/RAB-

PMAQ-SM 05/2013 municipal UF-ES, data da OB: 31-01-2014, valor bruto: R$7.200,00 competência 

05/2013. Beneficiário: Fundo municipal de Saúde, programa: pagamento de Programa de assistência 

farmacêutica básica COMP12/2013 municipal, UF-ES data da OB: 31-01-2014, valor bruto: 

R$4.235,98 competência:12/2013. Beneficiário: Fundo municipal de Saúde, programa: pagamento 

de Programa de melhoria do acesso a qualidade PMAQ/RAB-PMAQ-SM COMP6/2013 municipal 

UF-ES, data da OB: 31-01-2014, valor bruto: R$7.200,00 competência 06/2013. Beneficiário: Fundo 

municipal de Saúde, programa: pagamento de teto municipal da media e alta complexidade 

ambulatorial e hospitalar COMP1/2014 municipal UF-ES data da OB: 10-01-2014, valor 

bruto:R$36.982,14 competência:01/2014. Beneficiário: Fundo municipal de Saúde, programa: 

pagamento de núcleos de apoio a saúde da família NASF data da OB:22-01-2014, valor bruto: 

R$12.000,00 competência: 12/2013. Brasília Distrito Federal 31 de janeiro de 2014 Beneficiário: 

Fundo municipal de Saúde, programa: pagamento de saúde da família SFSCOMP12/2013 

municipal UF-ES data da OB:22/01/2014. Valor bruto: R$ 28.520,00 competência 12/2013. Brasília 

Distrito Federal 31 de janeiro de 2014 Beneficiário: Fundo municipal de Saúde, programa: 

pagamento de teto municipal saúde mental (RSME) COMP01/2014. Municipal UF-ES data da OB: 10-

01-2014, valor bruto: R$155,50 competência:01/2014. Comunicado: De acordo com a Legislação 

vigente informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa… 

De programas do Fundo Nacional de desenvolvimento da educação conforme abaixo: Programa 

alimentação escolar AEE, alimentação escolar ensino fundamental, alimentação escolar creche, 

alimentação escolar pré escola, manutenção e educação infantil TD, Cota:006011, ordem bancaria: 

data de emissão valores em R$, 16-12-2013 R$560,000,00. 16-12-2013 R$9.318,00. 16-12-2013 

R44.840,00. 16-12-2013 R$2.710,00. 30-12-2013 R$54.598,60 e 30-12-2013 R$35.198,83. Nesse 
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momento eu vou fazer a chamada dos vereadores. Vereador Jose da Costa Neto? Presente, Vereador 

Roberto Alemonge? Presente, Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Presente, Vereador Jose Geraldo 

Papaceni? Presente, Vereador Thiago Delorence Gava? Presente, e eu vereador Jovaci Duarte Lopes, 

presente, Vereador Itamar Moreira dos Santos? Presente, Vereadora Gessiléa da Silva Sobreira. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes 

(Secretário):- Presente e vereador Romildo Sergio Abreu Machado não se encontra porque estar 

resolvendo problemas internos da Casa. Projeto de Lei Nº 000/2014 Poder Executivo Altera a lei 

1041/2013 de 25 de novembro de 2013- e da outras providencias. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Presidente em Exercício):- Vou dar por aberto o pequeno expediente vou chamar o primeiro orador 

desta tarde, Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Excelentíssima senhora presidenta 

desta Casa vereadora Gessiléa, nobres colegas vereadores é quero salientar que em conversa com o 

chefe de gabinete do prefeito municipal Almir Barros na tarde de hoje é fomo s informados de que… 

De que a nossa permanência na liderança desta Casa deveria é ser dado continuidade apesar de eu ter 

deixado assim bastante a vontade o prefeito Almir para fazer as alterações que ele acha necessário ate 

porque o seu partido PSB tem a… A grande honra de ter duas grandes lideranças aqui que muito bem 

representa o partido e com certeza é representa e representara muito bem o prefeito Almir Barros aqui 

nas defesas também dos interesses do Executivo que são as pessoas do nobre colega vereador Pedro 

Sampaio e do nobre colega vereador Thiago Gava mais é então tivemos ai também podemos dizer 

grata a satisfação de ter esta informação por isso que nós continuaremos é a pelo menos nesta sessão a 

fazer as defesas… Defesas dos projetos do executivo municipal assim como fizemos no ano anterior 

no ano de 2013, tivemos aqui na a honra também e a grata satisfação de estar liderando né? É sendo 

líder aqui do prefeito Jose Luiz nesta Casa né? Então com ausência ai do prefeito Jose Luiz dado a sua 

licença concedida por esta Casa né? Nós então estamos é a partir deste momento assumindo a condição 

de líder também do prefeito Almir Lima Barros e queria é senhora presidente antes mesmo de iniciar a 

defesa dos projetos gostaria de dizer a vossa excelência a todos os nobres colegas vereadores que são 

projetos da mais alta importância para o nosso Município e já solicito né? De antemão a presidência 

desta Casa a toda mesa diretora para que possa então é colocar esses projetos em votação é se possível 

na sessão de hoje claro pois a… As analises e comentários de todos os nobres colegas  vereadores e 

para que a gente possa então dar utilidade ai para que o executivo que possa colocar em pratica a essas 
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ferramentas que com certeza irão trazer grandes benefícios para nossa pra nossa comunidade para 

nossa população e quero senhora presidente sei que não… Mais uma vez não culpo vossa excelência 

mais é quero dizer que já fizemos aqui varias reclamações no ano passado com relação as condições de 

trabalho do vereador infelizmente mesmo diante de um tempo bastante extensão né? Nós tivemos o 

recesso aqui no mês de janeiro hoje já é dia 04 de fevereiro é na… Na segunda quinzena de Dezembro 

praticamente de dezembro não tivemos… Não tivemos trabalho nessa Casa então julgamos ai que teve 

tempo de suf.… Mais do que suficiente para resolver os problemas dos microfones da mesa dos 

vereadores então não é somente o microfone da minha mesa mais da mesa da maioria dos colegas 

vereadores e isto já falei aqui mais de uma vez no ano passado to repetindo isso atrapalha a condução 

dos trabalhos por parte de cada vereador realmente eu estive conversando agora com o vereador Zé 

Geraldo Papaceni ele tem esta mesma este mesmo pensamento esta mesma idéia então é infelizmente o 

nosso trabalho fica prejudicado então quero fazer novamente é essa reclamação e ao mesmo tempo 

fazer a reivindicação para que na próxima sessão os microfones das mesas dos vereadores possam 

estar funcionando da perfeita forma para que os trabalhos dos… O meu trabalho como vereador de 

todos nobres colegas vereadores possam acontecer da melhor forma então com relação ao projeto de 

lei nº001/2014- Que altera a lei Nº1.041/2013 de 25 de novembro de 2013 e da outras providencias é 

inclusive esse assunto já foi tratado aqui no ano de 2013, é um projeto é que apenas para fazer um 

reajuste na nomenclatura da secretaria municipal de Assistência Social, ou seja, antes ela recebia o 

nome de secretaria municipal de Ação Social para que possa ser feita um ajuste a… atendendo ai a 

legislação federal então passando esta a nova nomenclatura para a secretaria municipal de Assistência 

Social, e quero dizer a gente ta recebendo este projeto presidenta, nobres colegas vereadores mais eu 

tenho a impressão que nós já discutimos e já votamos esta matéria nesta Casa mais. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- Com esta nomenclatura já. / José da Costa Neto (Vereador):- 

De qual quer forma é um projeto de grande interesse para Município ate porque é o Município precisa 

fazer este ajuste para que ele possa fazer as cap. … As capitação dos recursos ai junto ao… Aos 

programas do Governo Federal aos programas do governo estadual referente a questão da Assistência 

Social para o Município… Para as pessoas né? Que necessitam aqui no nosso Município aqui de Atílio 

Vivacqua então… Projeto importante, projeto 002/2014 este projeto também presidenta nobres colegas 

vereadores nós votamos este projeto em… Do ano de 2013 é o valor de R$1.018.355,62 para a 
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construção de uma escola municipal é eu tive… Tive com vereador Pedro Sampaio ele mesmo 

confirmou a escola é que inclusive a terraplanagem já esta toda pronta e esta obra já será dada inicio 

ali naquele terreno próximo ao campo do Felipense então como é este projeto já também… Já tinha 

sido aprovado em 2013mais não houve tempo hábil para a precabilidade desse recurso então é 

necessário como virou o ano é necessário que a gente possa então fazer este ajuste votar novamente 

este projeto pra que a prefeitura possa então usar este recurso né? Um montante de recurso bastante 

interessante para a construção de uma nova… Uma nova… Um novo prédio escolar para atender as 

demandas ai é crescentes de alunos da rede publica municipal de ensino. Projeto 003/2014 que altera o 

art. 3º da lei municipal nº914 de 16 de março de 2011. Com efeito retroativo e da outras providencias a 

lei 914 de 16 de março de 2011, é uma lei é que autoriza o poder executivo municipal conceder 

gratificação a classe medica contratada sob regime de plantão 24horas no Município de Atílio 

Vivacqua e da outras providencias este é um projeto é bastante interessante também e ate para que o 

Município de Atílio Vivacqua possa fazer frente aos que o Município aqui da região pagam aos 

profissionais medico para que Atílio Vivacqua não fique com o patamar é de vencimento muito abaixo 

e que a gente corra o risco ai de perder bons profissionais e então é o Município é… É na verdade vem 

efetuando esta o pagamento desta gratificação que é um valor é 13.75% sobre o vencimento do medico 

em cada plantão e então isso pra valorizar né? Pra valorizar o medico pra que a gente possa é desta 

forma é manter os bons médicos que já atende aqui no Município de Atílio Vivacqua e quem sabe 

atrair novos médicos e bons médicos aqui pro nosso município então para que o patamar de 

vencimento possa ficar digamos assim dentro de uma media do que é pago aqui na nossa região então 

é importante a concessão desta gratificação pra que a gente possa então atingir este patamar e desta 

forma é ter aqui bons profissionais médicos atendendo a nossa população então peço também a mesa 

diretora a nossa presidente a todos colegas vereadores que possam estar votando favorável a este 

importante projeto o projeto de lei 004… E lembrando que este projeto ele tem uma retroatividade é 

importante a gente fazer esta observação o projeto 004/2014 Altera o art.32 da lei municipalnº585 de 

24 de Dezembro de 2012 e da outras providencias esta na verdade é… Eu tenho certeza que sabido por 

todos os vereadores o funcionário publico né? Quer seja estado municipal estadual ou federal aquele 

que presta 40 horas de serviços semanais ele faz jus já faz jus a seis dias de falta abonada dentro de um 

ano né? Então é eles só podem gozar da… Da deste abono desses dias sendo feito dentro do próprio 
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ano ele não pode acumular para os anos seguintes então é um projeto de lei do Município que vem 

regulamentar a concessão deste abono e limitando apenas pra quem trabalha num regime é com carga 

horária abaixo de 30 horas né? Isso ai a gente teve conversando e pega, por exemplo, o funcionário que 

trabalha no plantão de 24 horas e então se de repente ele for fazer jus a estas seis faltas abonadas quer 

dizer então pode estar prejudicando ai o bom andamento, por exemplo, de um posto de saúde ou ate 

mesmo no hospital do Município então limitando ai apenas para é o servidor que tem carga horária 

inferior a 30 horas este não fará jus né? Ao recebimento desta… O recebimento desta falta abonada 

apenas para o servidor que prestar é uma carga horária de trabalho ao Município superior a 30 horas 

então pedimos também a todos nobres colegas vereadores que possam estudar esta matéria com 

carinho dando ai o voto é favorável pra que a municipalidade possam então fazer esta este ajuste ai 

junto a categoria do funcionário publico do nosso Município. O projeto de lei nº 005/2014que cria o 

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

complementar estadual nº712 de 13 de setembro de 2013 esta… este a criação deste fundo né? A gente 

nós já apreciamos e votamos no ano anterior também foi aprovado a questão da criação deste fundo é 

um… É um projeto interessante do governo do estado que é um repasse de recurso fundo a fundo ou 

seja com o mesmo grau de burocracia bem reduzido para que o recurso do estado chega… Chegue 

com maior rapidez aos municípios para que então as intervenções possam ser feita com maior 

agilidade atendendo melhor a população então foi criado é o Município então é aderiu a este fundo é 

que fora criado pela lei complementar estadual e agora então nós estamos votando é através deste 

projeto lei 005 a criação da lei do conselho de fiscalização e acompanhamento fundo de investimento a 

que se refere a lei complementar estadual nº 712 de 13 de setembro de 2013. Então e ai ta muito bem 

explicado são atribuições do conselho, por exemplo, fiscalizar a aplicação do recurso, realizar 

avaliações semestrais sobre a aplicação de recursos, elabora relatórios sobre as aplicações dos recursos 

e avaliação no mês de Março de cada ano para o envio ao Poder Legislativo Municipal, Estadual, no 

artigo 4º fala da composição do conselho é que será de um representante da sociedade civil organizada 

é importante a representação da sociedade civil oragada… organizada no nosso… Do nosso Município 

pra que ela também possa ficar atento… Atenta né? E tomar acento ai não somente neste conselho 

mais nos demais conselho do nosso Município, um representante do Poder Legislativo municipal isso 

ai presidenta vereadora Gessiléa futuramente né? Estará sendo escolhido aqui é dentre os noves pares 
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um representante desta Casa para poder compor este importante conselho e três representante do Poder 

Executivo municipal então é julgamos também este projeto da mais alta importância tenho certeza que 

todos os vereadores irão votar favoráveis ao mesmo e o projeto de lei nº 006/2014- que inclui 

atribuições funções e competências de fiscalização e o acompanhamento do fundo municipal de 

investimento ao conselho previsto no artigo7… 7º da lei 8. 308 de 2 de junho de 2006. Então é apenas 

incluindo ai este artigo este primeiro né? Inclui-se mais um artigo na lei 1029/2013. È esta lei que foi 

aprovada por esta Casa que passa a vigora com a seguinte redação então acresce as competências 

instituído é as seguintes atribuições fiscalizar as aplicações dos recursos realizar as avaliações 

semestrais sobre as aplicações dos recursos e elabora relatórios de aplicações de recursos e avaliação 

do mês de Março de cada ano para vim ao legislativo municipal e estadual. Então julgamos também é 

uma… Um projeto da mais alta importância porque cria ai um mecanismo de controle para a utilização 

desses recursos né? Desses importantes recursos que serão repassado do Fundo a Fundo do governo do 

estado do Espírito Santo para o Município de Atílio Vivacqua então pedimos também em nome do 

executivo municipal que todos os colegas vereadores possam estar votando favorável ai a este projeto 

então quero pedir novamente a presidenta a presidenta desta Casa vereadora Gessiléa é são seis 

projetos né? Alguns projetos estão é sendo solicitado ai colocados ai em pauta em caráter de urgência 

especial então esperamos que… Que após analise de vossa excelência que a gente possa estar votando 

é esses importantes projetos em favor do Município de Atílio Vivacqua. Obrigado. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- O segundo orador é o Roberto Alemonge o vereador, Pedro 

Sampaio, o vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Cumprimento assim 

a presidenta em exercício vereadora Gessiléa Sobreira, eu gostaria aqui presidenta fazer aqui uma… 

Um reforço as falas do nosso nobre vereador Jose da Costa Neto tivemos conversando a uns instantes 

aqui nesta Casa assim que chegamos e na verdade nos batemos nessa tecla a alguns instantes em 

relação nossa condição de trabalho nesta Casa então eu vendo o senhor falar nesta questão então ele 

defendeu uma tese de que o nós estamos com dificuldade nos né? Nos nossos microfone mais eu 

gostaria aqui só de salientar vereador que como é difícil mediante a um ouvir o hino nacional aqui 

nessa Casa as vezes ele de vez enquanto ele corta a gente fica… Não é que a gente não sabe cantar o 

hino é que a gente da ate pra acompanhar né? Mais né? É horrível, eu estou ouvindo atentamente a 

suas falas e a agressividade que ta na sonorização então a sonorização né? Que eu sinto que os nossos 
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né? Nossos visitantes sente a dificuldade né? E eu tava conversando com o nosso amigo João Batista 

ali nos fundos né? Varias lâmpadas a iluminação esta horrível né? Não é uma critica né? É uma defesa 

que nós temos que fazer e para o bem social é para o bem desta Casa né? Temos varias luminárias não 

sei se queimada então o que nós podemos fazer este apelo né? Se não ouve tempo nesse período de 

recesso que na próxima sessão nos podemos ter né? Segurança termos é… É ser bem acolhido nesta 

Casa né? Com condição então que fica aqui a minha reclamações né? Eu queria só fazer uma também 

referente aos projetos a gente quando vai votar projeto de uma natureza que gera despesa para o né? 

Para o Município a gente tem né? Os maiores cuidados de estar olhando então ao nosso grande líder 

que estava fazendo aqui as suas defesas eu fiz ate uma pergunta ao vereador Thiago Gava o projeto 

que concede né? A gratificação ao medico nos não temos nem uma contradição a isso o medico 

merece né? A área de saúde mais atenciosa que a gente vota com carinho porque, o povo precisa de 

saúde só que eu não consegui ver valor nessa gratificação ai a gente vai votar um projeto tem que saber 

valor ai eu gostaria de que o grande líder pudesse dar uma explicação né? Eu fiquei na duvida de 

repente nossos assistentes também esta ouvindo atentamente e ter essa né? / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- Concede uma parte ao vereador? / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- José da Costa Neto. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Parte 

concedida ao vereador Jose Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Vou aproveitar e desde já 

agradecer ao empréstimo aqui do microfone da presidente é uma honra muito grande estar usando o 

microfone da nossa presidente eu queria é eu não sei vereador te informar exatamente, ou melhor, o 

valore exato né? Mais eu tive perguntando a presidente a vereadora Gessiléa e ela me falou em salário 

em algo em torno de R$2.800,00 vezes 13.75% que é o adicional noturno que esta colocado é no 

projeto lei é isso esta em torno de R$385,00 a mais por cada plantão não é isso então se são… Se 

forem 4 plantões é no mês isso vai dar em torno de R$1.000,00 né? R$1.540,00 né? Vai ter um 

acréscimo ai em torno desse valor não salário geral do medico né? Porque cada plantão gera em torno 

de R$285,00 é… É, ou melhor, por mês o mil… O mil e quinhentos e pouco por mês 385 por plantão 

acrescentado no valor né? Básico vamos dizer assim. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- 

Qual o artigo em vereador, por favor, qual o artigo? / José da Costa Neto (Vereador):- É na verdade 

é vereador eu peguei o vereador o projeto antigo né? O projeto nº 914/2011 no artigo primeiro ele diz o 

seguinte Fica o Poder Executivo a conceder gratificação de 13.75% coincidência não salário base da 
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categoria aos médicos que trabalham em regime de plantão de 24 horas no Município de Atílio 

Vivacqua por… Por plantão efetivamente prestado né? Então só recebe somente se cumprir ai as 24 

horas do plantão. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Nós estamos então votando um projeto 

que realmente não esta especificando valor aqui no projeto novo mais eu to votando a retroatividade 

não é isso? O projeto o projeto que eu to votando aquela porcentagem que ta lá na 2011 né? / José da 

Costa Neto (Vereador):- Agora eu concordo com vossa excelência é um projeto é um projeto que… 

Que fala é de impacto financeiro então com certeza poderia ter vindo com uma maiores informações 

pra que a gente pudesse também estar votando com maior tranqüilidade mais é por se tratar né? De um 

projeto que a gente sabe que é da mais alta relevância ate como eu disse na defesa pra que… Pra que o 

Município Page dentro de um patamar que é pago na região né? Que a gente não perdeu os bons 

médicos eu acho interessante estar votando o projeto mesmo sabendo que falta né? Ai algumas 

informações muito obrigado. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- É obrigado vereador por sua 

esplanada eu gostaria só de confirmar que uma questão de que votar o salário o aumento do salário a 

gente tem a maior satisfação entendemos as condição né? Tendo o impacto me salarial que agente 

pudesse votar com consciência votar só que não queremos votar assim com esclarecimento que eu to 

perguntando, que eu não consegui ver que eu comentei com o vereador Thiago também a gente né? A 

gente analisando o projeto anterior então não estamos votando a retroatividade não é isso? Então eu 

acho que devemos votar. Enquanto aos outros projetos quanto ao da educação que é a suplementação 

de R$1.018,00 que é pra construção já votamos… Já votamos se que nós perdemos tempo votamos 

novamente né? E essa é a nossa… Nossa proposta é… Não tenhamos nem uma dificuldade em relação 

né? A aprovar um projeto que vem de encontro né? Para o bem desse Município eu queria só fazer 

uma comparação em relação a justificativa aqui grande líder é Eu quero agradecer a sua… Pela sua 

gratuidade de estarmos representando falando do PSB né? Do nosso prefeito que esta hoje é do PSB e 

da grande liderança que tem nessa Casa do PSDB mais nada impede da sua competência né? Da 

maneira que você da sua… De como você se expressar explanar projeto defender o Executivo nessa 

Casa o PSB tem a honra telo né? Como o líder do prefeito do PSB isso se poder ter certeza as 

lideranças do PSB nesta Casa não vai trazer nem uma contradição em relação a isso temos a honra de 

telo como grande líder do prefeito nessa Casa muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Presidente em Exercício):- José Geraldo Papaceni vereador vai fazer o uso da palavra? / José 
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Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa tarde a todos quero aqui agradecer a Deus por este inicio de ano 

inicio de trabalho nessa Casa de Leis que a gente possa trabalhar com ele né? Sem ele nós não somos 

nada quero aqui cumprimentar a nossa presidenta, nosso secretario, o Dr. Chandler, aos colegas 

vereadores, aos cooperadores dessa Casa buscando ajudando ai durante o ano, os internautas, ao 

Batista, ao senhor Clovis, a família do nosso companheiro aqui Thiago meu vizinho mais um para 

corre agora, quero dizer vereador que independente de partido ou não estamos junto ai que a Casa seja 

sua estaremos ai trabalhando em prol deste povo que precisa de nós estamos de braços a caminharmos 

junto com a vossa excelência quero aqui cumprimentar o Dr. Chandler felicitando Dr. Chandler só 

elogio do senhor te procurei varias vezes, quero te procura muito mais neste ano e todos que precisou 

da sua pessoa todos te elogiaram pelo seu respeito, pela educação, pelo carinho que você tem por não 

ser daqui e tratar este povo nós com a educação que você tem Dr. Moacyr não precisa nem falar né? 

Que é companheiro, quero estar ai lembrando ao Dr. Moacyr, quero aqui o grande líder te agradecer e 

dizer a você que estamos junto a gente não vamos né? A nossa companheira ai hoje não podia nem 

ouvir né? A gente tinha que falar com o nosso presidente mais vamos segura esta pra nós ai ta difícil, 

ficar de quatro pé as vezes pra falar vim aqui né? Difícil mesmo obrigado tamos junto conte comigo 

companheiros acho que estão todos em dificuldade, Clovis dia de quarta feira nós estamos lá obrigado 

pelo trabalho que você faz não é pra um não é pro povo todo de Atílio Vivacqua pra levar a palavra é 

pra honra dele só quem ta no caminho que entende né? Parabéns pra você pastor Padilha a equipe que 

fica ali todos que caminham com você cumprimentar a moça também estamos ai a Casa é sua e os 

familiares todos ai do Thiago e a mãe, a sogra, a noiva vamos acompanhar este rapaz ai Thiago conta 

comigo ta Thiago, quero aqui também dizer grande líder é muito bom votar todos os projetos que 

favorece os médicos, favorece ao Município, ao povo de Atílio Vivacqua ao próprio Município só que 

é o seguinte pra gente que ta começando agora estamos aqui aprendendo com a experiência de vocês 

outros que já estiveram nessa Casa a gente sente aqui não sei se eu to falando demais me perdoa tem 

umas coisa aqui que a gente não entende o senhor explica da melhor forma mais a gente não tem um 

prazo pra ler quer dizer seis projetos chegou na minha mesa aqui eu acredito que de todos os 

vereadores mais muito pouco tempo eu não vou lembra o que a gente fez no ano passado se entendeu? 

Me perdoa eu tenho que falar o que eu entendo se eu falar … Eu não vó ta trabalhando bem então tem 

projeto ah… Muito bom eu quero votar eu não acharia que o medico tinha que ganhar treze por cento, 
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não eu acharia que ele… Tinha que aumentar 30% mais eu tenho a gente tem que ter uma explicação 

melhor nisso daqui assinar aqui é fácil assinar jogo pra lá e pronto né? O senhor… A vossa excelência 

vem pra frente nos da orientação que a gente precisa fico muito grato mais o senhor falando eu vou 

assinar depois eu não vou lembra e se for ali pra frente é poucos projetos que venha vejo pouco mais 

especificado pra gente… Pra nós podemos trabalhar ta entendendo presidente é o mil… O meu modo 

de expressar eu quero… Não quero acabei de falar com vossa excelência aqui independente de partido 

a gente ta ai pra trabalhar o nosso prefeito tenho a honra de trabalhar ai com o prefeito, o nosso 

prefeito ta ai o Almir né? Então eu só queria poder entender mais pra gente poder trabalhar pra gente 

saber o que a gente ta assinando coisa que não vai amanha ou depois perguntar o que… Que houve eu 

não vou lembra quantos meses ai a frente a maior boa vontade e nos explicou então é difícil trabalhar 

assim então gostaria que desse um tempo pra gente ler também mais ta na sua mão presidente o que a 

senhora quiser estamos ai pra trabalhar pelo Município se for bom pelo Município nós estamos junto 

como tivemos o ano todo e vamos trabalhar unidos a cada vez mais só queria que a gente tivesse o 

tempo pra poder trabalhar, muito  obrigado e eu volto no segundo expediente. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- Vereador Thiago, vai fazer uso da palavra? / Thiago 

Delorence Gava (Vereador):- As minhas palavras aqui nessa noite é… São simplesmente de 

agradecimento né? Cumprimentando o… A todos os vereadores aqui presente né? E ao presidente 

desta Casa que se encontra a trabalho né? É desta Casa e agradecer as palavras né? Do Jovaci, Do José 

Geraldo Papaceni, do Jose da Costa Neto, Jossiléa… Gessiléa e Pedro Sampaio a respeito do meu 

nome do meu trabalho prestado no Município como servidor como enfermeiro né? E é uma satisfação 

esta presente nesta Casa e ser um contribuidor para que o Município cresça ta? Agradecer né? A gente 

tem que agradecer primeiramente a Deus por sempre ta dando a oportunidade né? Em nossas vidas 

cumprimentar aqui o Dr. Chandler né? Chandler eu como funcionário da prefeitura aqui como 

enfermeiro já ouvi falar muito bem do seu nome No Município ta o te conhecendo agora mais é 

acredito que nós vamos ser parceiros nessa etapa e de parabenizar pelo seu trabalho é Dr. Moacyr que 

eu acho que não se encontra aqui mais parabenizar ele também pelo trabalho prestado nesse tempo 

todo tá? A vice-presidente Gessiléa tá? Por ter citado o nome dos meus familiares da minha noiva, ta 

muito né? Levo daqui o meu abraço ao Dr. Marcos que é um colega de profissão faz parte da equipe 

multidisciplinar né? Medico, enfermeiro, agente de saúde, na parte da saúde que eu atuo hoje leva o 



 
 

18 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”    
 

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

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

meu abraço a ele tá? Jovaci pela palavras, cumprimentar ao Itamar, Roberto tá? Agradecer aqui né? A 

presença do Clovis que é um funcionário também do… Do Município que faz uma parte né? Religiosa 

lá com os funcionários toda quarta feira se eu não me engano né? Clovis agradecer a sua presença e te 

parabenizar por este trabalho né? Prestado tanto na saúde né? Lá no hospital quanto lá na… com os 

funcionários na parte religiosa que é muito importante tá? È e agradecer a minha mãe que esta aqui 

meu pai não pode estar presente porque esta no Pará comprou um pedaço de terra lá e esta ele e meu 

irmão lá mais a minha sogra esta aqui a minha noiva Flavia né? Meu sogro não pode vim por que ele 

esta com uma ferida na perna mais esta em fase de… De recuperação e o empresário do nosso 

Município que se encontra nessa Casa o Vander né? Vander te parabenizar também pela sua presença 

aqui e dizer que esta Casa esta de portas aos empresários participarem os empresários que movem o 

nosso Município que gera o emprego deixa um pouquinho né? Tá? Muito obrigado pela sua presença 

também e simplesmente agradecer tá e dizer que to muito feliz tive um expressão de voto muito boa 

né? Nas eleições iniciei minha vida política em 2012 né? Onde Almir, Pedrinho, Sandro vamos fazer 

um grupo vem participar com a gente filiei no PSB tive uma expressão de 280 votos então é esse… É 

essas… Esses votos que a gente tem aqui nessa Casa mostrar que a gente quer o bem né? Então 

simplesmente agradecer e dizer eu e eu estou preparado pra ajudar o Município tá? É quanto aos 

projetos né? É to em comum acordo com todos só com aquela ressalva do… Do valor né? Pedro 

quanto ao… Ao gratificação do medico eu to na área da saúde e a gente sabe que o medico é um 

profissional que ta escasso né? Então temos municípios visinhos que pagam um valor a mais um pouco 

que a gente hoje aqui se a gente não fazer uma melhoria a gente pode perder excelentes profissionais tá 

então que vossa… Vossas excelências é analisem essa… Essa situação e que possam fazer de tudo pra 

votar e tentar segura esses profissionais que por sinal convivo com eles e possam assinar embaixo que 

são excelentes pessoas e profissionais bom trabalho prestado no Município, ao vereador e líder do 

Executivo Jose da Costa Neto é parabenizar pelas palavras de… De… De interesse do Executivo tá? E 

simplesmente é isso ai agradecer muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Vereador Jovaci vai fazer uso da palavra? / Jovaci Duarte Lopes (Secretário):-

Cumprimento a presidenta em exercício vereadora Gessiléa Procurador hoje em exercício Dr. 

Chandler nobres colegas vereadores todos os funcionais desta Casa e colaboradores e gostaria de estar 

cumprimentando o Vander eu não falei o nome Vander, Vander eu deixei pra falar o seu nome agora 



 
 

19 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”    
 

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

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

conheço você de décadas né? Desde de garotos sei da sua luta conheci o Vander sendo florista lá em 

Cachoeiro na Beira Rio, não fica com vergonha Vander que hoje a nossa vida ela é assim mesmo se 

você esta aonde você esta que você é merecedor como eu também me sinto merecedor e honrado por 

estar hoje prestando o meu trabalho nessa Casa de Leis, a família do Thiago né? Que já cumprimentei 

ao Clovis pessoa de Deus né? Pessoa que sempre ta ali levando uma palavra de conforto fico muito 

feliz por vocês estarem aqui a Dr. Miriam né? Que eu Mariana que eu acabei de conhecer né? Hoje 

nessa tarde que seja bem vinda e que possa contribuir ai com o nosso Município e cumprimentar 

também o Dr. Moacyr fica aqui o meu abraço Dr. Moacyr Dr. Moacyr esta de férias não mora no 

Município mais veio hoje né? Dar o suporte aqui fosse necessário aqui prestigiar também a chegada do 

nobre colega vereador Thiago Gava isso é muito importante Dr. Moacyr as vezes a gente tem um 

problema na parte jurídica sempre que as vezes a gente liga pro Dr. Moacyr, Dr. Moacyr se precisar a 

qualquer hora pode liga então Dr. Moacyr deixo aqui registrado aqui nessa Casa tá? Muito obrigado 

por tudo e gostaria de dizer como os nobres vereadores né? Já tiveram a esta tribuna passaram aqui e 

deixaram ai suas colocações né? O vereador Jose da Costa Neto líder do Executivo explicou muito 

bem a respeito dos projetos então gostaria de dizer que eu tenho a minha posição né? O vereador Pedro 

Sampaio trocou uma idéia já com o Thiago antes do Thiago assumir como vereador já tínhamos 

conversado isso antes da sessão e dizer que… Que estamos ai nós temos algumas preocupações em ta 

dando reajuste mais também nós devemos nos preocupar com o pós reajuste né? E fiscalizar cabe a nós 

vereadores de o reajuste mais fiscalizar se não esteja ocorrendo da maneira de que tem que ser nós 

também podemos fiscalizar e denunciar entendeu Thiago e o vereador Jose Geraldo Papaceni é foi 

muito feliz tem que te  defender o senhor foi muito inteligente na suas colocações porque nós estamos 

precisando de melhorias nessa Casa né? Nós passamos ai parte do final de ano a este Poder Legislativo 

sem um carro pra gente se locomover a gente nós fizemos ai é curso fora andando em carro próprio Dr. 

Moacyr mesmo já foi varias vezes as… Em Vitoria em caro próprio nós tivemos problemas então o 

que, que acontece nós temos que independente de qual quer coisa né? De partido nós devemos zelar 

por esta Casa de Leis e como vocês reclamaram do microfone é lâmpada não é só isso o que nós 

devemos fazer a minha sugestão a sugestão do vereador Jovaci vamos tirar um tempinho reunir todos 

os vereadores se possível na próxima sessão que o vereador Romildo Sergio presidente desta Casa 

possa estar avisar ele antes não pega ele de surpresa avisar ele antes o que nós queremos e sentarmos 



 
 

20 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”    
 

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

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

com ele e decidirmos porque a maioria vence então fica aqui a sugestão desse nobre colega vereador 

eu acho que se nós nos unirmos nós vamos conseguir sim isso não é difícil nós estamos no inicio do 

ano né? Porque final de ano gente é muito complicado, final de ano você vê que o Thiago trabalhou 

no… No trabalhou junto com o Executivo final de ano às vezes falta um remédio não tem nem 

licitação falta uma coisa tem que ta parando falta óleo vai parando maquina o vereador Roberto 

Alemonge trabalha em Cachoeiro ta sofrendo lá hoje… Hoje o maquinário lá não tem nem óleo pra 

trabalhar não é ? Vereador e nós tivemos conversando então inicio do ano acredito sim que este ano de 

2014, tem tudo pra ser um ano maravilhoso para nos em Atílio Vivacqua o meu pensamento e o 

pensamento acredito que de todos nobres colegas vereadores é trabalhar em favor da população e do 

Município sem pensar que há eu sou maior, ou melhor, de que ninguém não somos melhor do que 

ninguém então Thiago to falando pra você novamente estamos junto vamos trabalhar de acordo aquilo 

que for da área da saúde com certeza eu vou esta procurando você pra gente estarmos conversando a 

gente tem muito problemas no interior se sabe a dificuldade muito grande nós temos São Jose da BR 

hoje se esta faltado o atendimento de qualidade né? Nós temos problema na localidade de 

Independência nós não temos um telefone então quer dizer vereador sim… Se unindo com certeza nós 

temos um veiculo pra gente andar se locomover né? Se nós formos sairmos pra trabalhar nós temos de 

direito né? De receber uma diária pra gente se alimentar que é direito do cidadão a partir do momento 

que esta honrando o compromisso então nós temos tudo na mão pra um bom trabalho agora não 

depende só de um depende de interesse de todos nós vereadores desculpe ter prolongado um pouco 

muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Vereador Itamar vai fazer 

uso da palavra. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Cumprimentar a mesa é… É secretario 

Jovaci, a vice-presidenta que se encontra ausente, hoje o presidente desta Casa de Leis, assessor 

Jurídico Dr. Chandler meu amigo posso assim dizer que já prestou serviço com grande relevância pra 

gente ai… Relevantes trabalho doutor aonde na hora que eu mais precisei e o senhor veio ao meu 

socorro e graças a Deus doutor deu tudo certo e parabéns doutor pelo seu trabalho que tem conduzido 

aqui neste Município porque a gente só encontra porque as pessoas são carentes e eles precisam e 

necessitam desse trabalho e esta Casa de Leis teve a honra de criar uma lei aonde os munícipes tem 

essa facilidade de vim ao seu encontro doutor e encontra uma pessoa dedicada com seu trabalho aonde 

presta um serviço de qualidade parabéns e eu jamais eu poderia não sei se a doutora se encontra aqui 
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ainda eu acho que ela ate também prestou um trabalho lá pra minha irmã Marize né? Parabéns doutora 

pelo seu trabalho e por ter uma capacidade imensa parabenizar também Dr. Moacyr pelos seus 

trabalhos que vem conduzindo né? Doutor e esse ano que passou e também esse ano que esta por se 

Deus quiser que Deus nos abençoa a todos nós a cada vereador que aqui se encontra aqui nessa Casa 

hoje cumprimentar o meu amigo  Jose Clovis é como que fala o empresário Vander que se encontra 

nessa Casa Miltinho ta escuro, Miltinho secretario de esporte e cultura e lazer e tem prestado um 

trabalho excelente Miltinho parabéns mesmo pelo futebol de verão e pedir desculpa a vossa excelência 

que tive alguns problemas ate não pode comparecer e comparecer pelo menos na final mais eu soube 

que ficou foi muito importante e onde a exposição ficou pequena porque não coube o pessoal que 

estava ali parabéns e também não posso deixar de cumprimentar também o meu amigo batista ai que é 

100% permanente nesta Casa de Leis alguns amigos aqui já disse e o Jose Clovis uma pessoa que 

prega onde eu tive a oportunidade as quartas feiras quando eu trabalhei na prefeitura de estar ali 

ouvindo a palavra de Deus aonde leva a palavra Zé Clovis de Deus as vezes a gente ate observava ali 

que alguns na hora que estava falando a gente não pode nem citar nomes mais eu tenho fé em Deus 

que Deus ainda vai tocar no coração de cada um as vezes ate afasta e aonde a gente teve a 

oportunidade de estar ali ouvindo você levanta pregando a palavra e pastor Padilha também incansável 

isso é muito importante aonde o funcionário tem uma alegria tremenda em poder trabalhar o seu dia e 

parabenizar o vereador se tem que parabenizar hoje o grande líder ai Jose da Costa Neto pelo seus 

explanejamento aqui vereador porque a gente chegou encontra os projetos nessa Casa e assim não 

tinha conhecimento de nada e vossa excelência veio aqui para a tribuna e fez uns esclarecimento e um 

explanejamento excelente e que pra ter um entendimento quando o vereador Pedro Sampaio fez a 

pergunta sobre é valores aqui eu também estava atento também achei difícil porque não tinha é o valor 

exato eu também eu peço que quando vier um projeto assim pra esta Casa que ele venha com melhor 

esclarecimento apesar de vossa de ter feio os explanejamento que eu já falei é mais a gente tem que 

saber o valor certo porque medico realmente igual o Thiago disse eu também tive a oportunidade de 

trabalhar um pouco na saúde um medico ele precisa de ser valorizado com certeza que a carência de 

medico é muito e ele quando esta no plantão com certeza ele vai estar ali para cumpri os seus deveres e 

tentar salvar muitas vidas e eu sinceramente a gente sabe que tudo tem dificuldade eu votaria ate muito 

mais, mais a gente sabe que tudo tem que ser dentro dos conformes porque tudo gera despesas e 
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vamos… E vou pedir também aos nobres colegas para que esteje votando a gente sabe que as vezes 

não é um valor que vai ficar satisfeito mais já da pra cobrir alguma coisa e o medico com certeza ficar 

mais satisfeito parabenizar também a família do Thiago aqui a mãe dele, a sua noiva, a mãe da noiva e 

você Thiago parabenizar você hoje posso falar vossa excelência foi empossado meu amigo que seja 

bem vindo nessa Casa e aquilo que tiver no nosso alcance nós vamos estar junto igual o nobre colega 

vereador Jose Papaceni disse aqui agora pouco é tamos junto estamos junto com certeza e você disse 

que alguns vereador vários citaram aqui sobre o seu trabalho  e realmente você Thiago faz um trabalho 

de qualidade por isso que teve esta votação que você teve somos parceiros e também se fosse pra 

computar você teve 280 votos e eu também tive 280 então que dizer realmente a parceria ai é… É 

ótima e o Jovaci também foi feliz na suas falas aqui vereador e eu quero te parabenizar porque você 

realmente e pedir desculpas a vossa excelência que me fez o convite pra ir na sua festa lá no fura olho 

e eu não tive mais com certeza ficou boa então parabéns vereador e para final a gente vai ta votando se 

Deus quiser e este projeto porem eu disse que esse projeto com certeza teria que ter mais um 

esclarecimento para que a gente possa saber de espécie valor e quando é já teve um projeto aqui 

também que a gente ate votamos ele mais perdeu prazo com certeza vamos estar votando e após 

termino que Dr. Chandler terminar ali vamos estar votando este projeto hoje ainda né? Doutor muito 

obrigado e o meu boa noite a todos. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Jovaci. 

/ Jovaci Duarte Lopes (Secretário):- Passo à palavra a presidenta desta Casa em exercício nesta tarde 

vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Ao excelentíssimo 

senhor vereador em Jovaci hoje nos atendendo como secretario e agora como presidente ao nosso 

querido que hoje também esta nos dando… Nos assessorando que é o Dr. Chandler que foi feitos 

muitos elogios aqui e tudo isso é verdade e este mês de Janeiro quando todos nós estávamos na praia 

né? Final de semana esse garoto tava aqui atendendo tinha dia que era 30 pessoas que ele atendia aqui 

então quer dizer um rapaz que realmente teve interesse de ajudar o Município então sou mais uma Dr. 

Chandler que te agradeço o seu carinho o seu amor por este Município e acho que só isso mesmo pra 

esta trabalhando por que a sua área é muito difícil né? Ser Advogada atender o publico é complicado 

então que Deus continue te abençoando dando esta paciência tá? E te iluminando a cada dia mais, aos 

nossos colegas vereadores, o nosso mais novo vereador Thiago novamente Thiago parabéns que Deus 

possa continuar te iluminando e que seja o inicio de uma longa caminhada nesse… Nesse meio político 



 
 

23 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”    
 

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

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

que você venha trazer bastante frutos pra este Município e agradecer a sua família né? Que linda a sua 

noiva eu acho ela linda, parabéns tá? Vocês também a sua mãe tenho certeza que o quanto ela deve ter 

aconselhado “Meu filho… Meu filho” você vai continuar aconselhar mais, ajudar mais esteja 

realmente ao lado dele a sogra que é mãe de… De não tem como a gente esses genro que a gente 

arruma que a gente acaba adotando como filho um filhão parabéns tá? Que vocês continue nessa 

família unida que só assim a gente consegue ir a frente agradecera os nossos convidados né? 

Convidados eu acredito que do Thiago serão convidados desta Casa sempre pode vir a esta Casa que 

esta Casa é de vocês que é o Clovis né? Clovis por estar aqui hoje o Vander né? Vander esta Casa aqui 

é sua também a hora que você quiser pode estar aqui é o Francisco né? Francisco muito obrigado 

retornando né? Francisco espero que em 2014 vocês estejam mais presentes conosco o batista que eu 

não posso dizer né? Batista você esta sempre mesmo com a gente e a Mariana a secretaria a… A 

advogada sócia e eu não ia jamais de deixar de falar do secretario que também esta nos dando a honra 

hoje aqui com sua presença Miltinho obrigada e parabéns ai que o pessoal tem te elogiado muito com 

esses… Esses campeonatos ai ta parabéns mesmo e agradecer aos internautas né? Pura paciência nos 

aguardando e retornando tamos ai pra… Vamos ai hoje na verdade o nosso trabalho. Bom gente este 

projeto aqui que na verdade o nosso primeiro expediente a gente só fala 5 minutos que é no 15 que nós 

discutimos mais é como todos aqui discutiram no 1º eu também vou discutir também no primeiro não 

vou deixar pro 2º não. E foram falado aqui sobre o projeto dos médicos bom gente o projeto do medico 

ta muito simples é só realmente a única falha que eu acho que houve aqui foi que não foi entregue o 

primeiro projeto né? Que foi de 2011, 16 de Maio de 2011, onde diz que vamos passar a doze por 

cento aos médicos sobre o salário base e que vereador eu lhe informei errado é R$ 2.176,00 o salário 

tá? Que não é 2.800,00 mais ai tem a gratificação a salubridade e papa e vamos, é o salário base 

2.176,00 e setenta e poucos centavos ai tem a salubridade tem um negócinho pequenininho ai eu sei 

que a gratificação hoje esta mil quatrocentos e poucos reais não chega nem a mil e quinhentos a 

gratificação que eles recebiam a partir deste projeto e este projeto eu posso falar com muita 

propriedade porque eu briguei muito por este projeto eu desci muito subi muito pra que hoje esse 

projeto pudesse ta aqui porque eu lembro que era oposição esta Casa então ficou aquela situação meio 

complicada há mais tem que ser porcentagem tem que… Tem aquilo em fim desci e subi muito e tava 

de resguardo ainda mais consegui e foi uma vitoria muito grande dessa Casa eu não nem minha digo 
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dessa Casa que todos eles aprovaram unânime então pra poder esclarecer para os colegas vereadores 

ele só ta querendo com este novo projeto hoje é continuar ele não quer é para porque este projeto que 

foi feito pelo prefeito ele foi feito por dois anos essa gratificação ela foi por tempo determinado por 

dois anos a lei esta aqui a lei é de 16 de maio de 2011 ela ta aqui e a lei de hoje ela só esta querendo 

dizer pra gente que ele quer continuar com este projeto só isso mais nada entendeu não tem valor 

aumento é só continuar ele tem… O Município quer dizer… O nosso interesse como vereador né? Que 

este projeto continue é só isso que ele quer, então é o que tenho pra explicar sobre este projeto e 

gostaria que os vereadores… Eu queria ate o… O… O eu sei que estar com dificuldade foi dito aqui 

também vou me colocar me comprometer com os vereadores aqui pra gente esta mais perto desta Casa 

como vice-presidente pra estar cobrando os microfones pra vocês vai ser um compromisso meu agora 

junto com o presidente desta Casa vou estar realmente aqui atuando mais pra poder estar trazendo isso 

pra vocês aqui e eu que mais né? Os vereadores uma coisa que o vereador fez ate um projeto se eu não 

me engano foi um requerimento de colocar crachá nas meninas eu também acho isso bem importante 

vou também esta lembrando este projeto a ele pode deixar que eu vou ta cobrando mais pra mim não 

passar este constrangimento aqui que vocês se vive se cobrando isso e eu não quero mais passar por 

isso então gente vocês entenderam colegas vereadores, vocês entenderam sobre esta projeto agora? 

Você entendeu? Papaceni? Pedro? Vereador Pedro você entendeu sobre este projeto agora é só  pra dar 

continuidade ate outro projeto, vereador Thiago você entendeu? Entendeu Itamar este projeto não é 

nada dando mais ou a menos é só interesse que continue o projeto que existia ta bom? É só isso e em 

relação projeto também que agente também pode aprovar isso hoje eu acho que é importante o… O 

doutor é o de 01 que é da assistência social que aqui também tem que eu entendi também é só pra 

mudar o nome da… No PPA… O PPA que aprovamos em Dezembro é porque aqui dentro ta como 

uma ação social e ela foi mudada nacionalmente como assistência social então por isso que aprovar 

este projeto por que se não o PPA não pode né? Ser executado porque o nome ta errado é isso aqui não 

é líder que o prefeito quer é pra mudar a nomenclatura dentro do PPA ta bom? E em relação aos outros 

projetos ate tenho interesse líder de estar estudando melhor este 004 que fala sobre o… Altera o artigo 

da lei… Artigo 32 da lei do Município porque realmente ele é um pouco grande mesmo e complexo eu 

queria dar uma lidinha né? Um pouquinho mais pra poder estar entendendo mais isso aqui porque ta 

aqui só uma parte dele né? E o 05 também que cria o conselho eu acho que a gente devíamos estudar 
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este 05 que ele é muito importante acho que devíamos sentarmos e todos nós estudarmos este projeto 

aqui porque fala em colocar um representante desta Casa eu acho importante né? Estarmos estudando 

juntos discutindo melhor esse do conselho e o 06 aqui o projeto nº06 também podemos estar 

analisando melhor eu acho que já passou só pra poder ta dando atribuições da… Da… Do conselho 

acho que também a gente pode deixar pra próxima e essa aqui que nós podemos deixar pra hoje se 

possível ta votando o projeto 02 que é o… Abertura de credito acho também importante pro Município 

a gente estar aprovando isso já hoje então gente é o que eu tenho a dizer a vocês espero que os colegas 

vereadores tenham entendido em relação aos projetos né? Que eu só vim aqui reforçar a explicação 

do… Do líder do prefeito porque nós sabemos a dificuldade de arranjar medico e esse da Social 

também que eu vim importante que se fosse o PPA ate o outro nome e a mudou-se né? A gente tem 

que também ta mudando e valorizar isso daqui então eu quero agradecer mais uma vez ao Thiago seja 

bem vindo a esta Casa é nossa tá? Obrigada.  / Jovaci Duarte Lopes (Secretário):- Retorno à palavra 

a presidente em exercício vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Vamos dar por aberto agora o grande expediente né? Aonde nós falamos 15 minutos, nós 

trocamos revertemos tudo bom o primeiro orador o nosso vereador Jose da Costa Neto vai fazer uso da 

palavra. / José da Costa Neto (Vereador):- Excelentíssima senhora presidente vereadora Gessiléa, 

nobres colegas vereadores é volto a esta tribuna e eu também não poderia deixar de falar ate porque 

quando eu falei anteriormente o Dr. Moacyr não estava presente no recinto na Casa mais quero aqui 

enaltecer a pessoa do Dr. Moacyr né? O ser humano que ele é sempre muito dedicado e educado e 

também é enaltecer e parabenizar a… A sua competência e o seu zelo com as coisas da Câmara 

Municipal de Atílio Vivacqua com as coisas de Atílio Vivacqua então é nós agradecemos em nome do 

nosso povo de Atílio Vivacqua a vossa excelência pelos relevantes serviços né? Zelosos ai em favor da 

Câmara Municipal e do nosso Município quero… Quero também agradecer as falas dos nobres colegas 

vereadores em relação a doação nossa aqui nessa Casa isso realmente serve de incentivo cada vez mais 

pra que a gente possa é então trabalhar é da melhor do Município de cada… De Casa sessão a cada dia 

mais quero também parabenizar aqui né? Individualmente todos os vereadores cada um é do 

desenvolvimento do seu mandato a vereadora Gessiléa, o vereador Jovaci, o vereador Jose Papaceni, 

vereador Pedro Sampaio lá da comunidade de Praça do Oriente, Vereador Roberto Alemonge, 

vereador Itamar Cristo, Vereador é Thiago Gava com certeza ele esta chegando agora mais tem uma 
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folha de serviço prestado muito importante e a gente tem as informações chegam ate a gente né? E nós 

sabemos que o seu trabalho prestado ai na área de saúde do nosso Município sempre muito atencioso 

também dedicado e competente é e o que justifica os 280 votos que vossa excelência teve nas ultimas 

eleições então quero realmente agradecer a todos os vereadores e parabenizá-los pela forma atuante 

realmente em favor da Câmara de vereadores de Atílio Vivacqua em favor do nosso Município então 

parabéns a todos os nobres colegas vereadores quero também é parabenizar aqui o nosso secretario 

municipal de Cultura, esporte, lazer e turismo Milton Melo Junior é que esta ai a frente da secretaria 

municipal desta importante secretaria é na sexta feira eu não participei diretamente do encerramento da 

etapa do futsal de verão este ano na ultima sexta feira mais fiquei realmente impressionado quando eu 

cheguei em Atílio Vivacqua e a quantidade de pessoas que estavam é somado acredito não sou muito 

bom de calculo né? Mais somado as pessoas que estavam com é… É na parte externa do Parque de 

exposição com as pessoas que estavam lá dentro eu acredito que passava ai de quatro cinco mil 

pessoas então parabéns Milton Melo parabéns a nossa administração, né? É isso ai realmente já virou 

referencia a nível não só de região mais de todo o estado do Espírito Santo e o Município que não tem 

praia né? Não tem grandes atrativos digamos é atrativos é… é naturais claro que a gente tem 

algumas… Algumas é… É relevância ai é da nossa natureza mais é o Município do porte de Atílio 

Vivacqua não tendo praia numa sexta feira tarde noite reunir ai 4,5 mil pessoas num evento esportivo o 

vereador que é um militante ai da área esportiva estava presente no evento eu tenho certeza que outros 

nobres colegas vereadores lideranças políticas também estavam presente então isso é… Isso ai nos 

orgulha muito né? Por ser de Atílio Vivacqua por ter este projeto sendo desenvolvido é Miltinho 

lembrando aqui a edição nós estamos na 19º edição do programa de verão do Município de Atílio 

Vivacqua uma referencia realmente é… É de regional de estadual e ate mesmo podemos dizer para o 

Brasil porque a gente acompanha ate através dos noticiários a gente não vê noticias é… É sobre 

eventos desta Natureza pelo Brasil a fora e aqui em Atílio Vivacqua então nós temos esse grande 

evento e então parabéns Miltinho parabéns a toda… Toda a administração toda a equipe que esta é 

trabalhando com você lá  na realização deste programa desta 19º realização do programa de verão de 

Atílio Vivacqua é o Romero que é a pessoa de 1º hora da sua equipe, o Marquinhos… Enfim tem todos 

que ajudam você nesta…Nesta realização quero dizer a ouvi atentamente aqui as falas dos colegas 

veadores dos nobres colegas vereadores e me comprometo né? A gente tem ciência também que agente 
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precisa é trabalhar pra melhorar cada vez mais né? E por exemplo a toda peça de lei de projeto de lei 

que vem pra cá que realmente fala de em despesa gera despesas é importante ele venha carregado ai do 

impacto financeiro da onde vai sair os recursos valores mais detalhados, por exemplo, o projeto do 

medico poderia ter vindo anexado falei com o vereador Papaceni a lei anterior pro vereador analisar o 

projeto atual e analisar a lei anterior já de pronto né? Então quero me comprometer. / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Por que na verdade não fala em valor ela fala realmente 

em porcentagem do salário base poderia ter trazido o… O líder o salário base né? / José da Costa 

Neto (Vereador):- Com certeza. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- E as 

explicações pra poder de repente esclarecer mais, só pra reforçar nós não estamos de valor né? 

Falamos realmente só pra poder continuar uma coisa j atem acontecido desde 2011, ta bom? / José da 

Costa Neto (Vereador):- Então quero… Quero aqui já desde já comprometer a… A provocar a 

reunião como prefeito Almir Barros com o seu chefe de gabinete assessoria jurídica né? Do executivo 

é pra que a gente possa então melhorar os projetos e procurar é… É trazer pra esta Casa né? Esses 

projetos venham com maior numero de informações possíveis pra que o vereador possa trabalhar com 

mais tranqüilidade dar o seu voto com maior certeza e confiança e credibilidade então quero 

parabenizar também agradecer a presença do nosso amigo Francisco Brito muito… Muito obrigado 

pela sua presença e ele que também é militante da… Do PSB do nosso Município então obrigado 

Francisco pela sua presença eu quero dizer claro é… É com todo respeito aqui as falas do vereador 

nobres colega vereador Jovaci mais é claro a gente ta falando que nós estamos no ano novo não é isso 

é ano novo é vida nova é vereador novo que ta chegando Thiago Gava é prefeito novo são secretários 

municipais novos né? Nós tivemos ai a secretaria Adriana resumindo a secretaria de saúde nós tivemos 

vereador licenciado o Sandro assumindo a secretaria de obras do Município então tem muita coisa 

nova né? Muita coisa nova acontecendo isso é muito importante agora é por outro lado nós estamos no 

ano novo mais com problemas velhos também né? Então só to colocando assim e com todo respeito às 

falas do vereador Jovaci mais, por exemplo, a questão do microfone é um problema velho no ano novo 

né? Não era nem pra gente ta falando nisso agora era pra ter sido resolvido lá atrás né? Foi falado de 

algumas lâmpadas aqui queimadas não queimou agora isso já vem né? Nós temos o problema do carro 

oficial da Câmara de vereadores né? O vereador ta saindo numa missão oficial em nove do Município 

e nós vamos fazer o que não tem carro, não tem veiculo né? Então ai as vezes tem que usar o carro do 
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próprio mais muita das vezes o carro particular ta servindo um… Uma outro tipo de coisa talvez não 

esteja em condições né? E de repente você assumiu o risco de usar o seu carro particular e se der 

problema quem que vai arcar com essas despesas então enfim é nós estamos no ano novo muita coisa 

nova mais estamos no ano novo também com os problemas velhos e precisão… Que precisa ser 

resolvidos nó s esperamos claro que eu falei aqui é a gente não ta colocando a carga de 

responsabilidade na presidente que esta coordenando os trabalhos do dia de hoje né? E muito menos do 

vereador Jovaci que esta como vereador na sessão de hoje mais a sente precisa a gente realmente 

algumas ferramentas de trabalho mais precisamos de ter pra exercer o nosso mandato da melhor forma 

o microfone na mesa do vereador eu acho que é o mínimo né? que pode acontecer mais para o 

vereador talvez seja o máximo do exercício da função dele aqui porque as vezes você, você ta um 

vereador na tribuna né? Tem alguém aqui falando fazendo algum comentário você quer a parte a 

participar do debate da discussão você fica limitado né? então é com todo o respeito eu o vereador 

Jovaci realmente estamos no inicio do ano a gente sabe de algumas dificuldades vossa excelência citou 

o problema de Cachoeiro de Itapemirim, mais talvez lá em Cachoeiro seje… Seje problema de outra 

natureza por falta de recurso não sei e felizmente… Felizmente problema de recurso financeiro aqui 

na… Na nossa Casa no nosso Município eu acredito que não esta acontecendo talvez seja problema de 

outras natureza num grau de… de facilidade muito grande pra resolver né? Então fica aqui é as minhas 

reclamações referente o microfone que não são novas são velhas já é a 3º, 4º 5º vez que eu as faço a 

reclamação e a gente então espera é solução deste problema e de outros problemas que por ventura 

estejam é atrapalhando os nossos trabalhos nessa Casa muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Presidente em Exercício):- Como eu disse vou me comprometer com isso em seguida microfones 

pra vocês poderem falar no lugares de vocês, é Roberto vaio fazer uso da palavra? / Roberto 

Alemonge de Souza (Vereador):- Cumprimento a mesa na pessoa da presidenta vereadora Gessiléa, 

secretario e vereador Jovaci, nosso assessor Jurídico é um prazer muito grande Chandler, 

cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar o Dr. Moacyr também que se encontra presente 

Thiago todo mundo veio dar os parabéns eu também… Não podia deixar de dar os parabéns também 

porque quando falo do seu trabalho pra mim é importante para o Município é muito mais importante 

para o Município mais que eu também admiro o trabalho da sua família também eu falo de coração 

todos aqui eu entendo mais o seu pai também ta longe lá Deus que abençoa ele e de um bom trabalho é 
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a cada dia pra mim sem nós não somos nada, você Flavia seu pai também manda um abraço pra ele um 

abraço muito forte sua mãe, a esposa do Carlinhos, edite nosso padrão de vida quando nós começamos 

chegar aqui em Atílio Vivacqua vocês me acolheram eu fiquei muito satisfeito de devo muita 

obrigação a vocês porque é Atílio Vivacqua é nossa terra aqui nós nascemos aqui nós vamos ficar eu 

acredito que ate morre bom isso eu to falando no meu caso agora eu to muito satisfeito não é que nós 

perdemos o Sandro…Sandro saiu você entrou ai do mesmo partido eu acredito que nós vamos fazer o 

mesmo trabalho 2013 pra nós foi excelente e eu espero que 2014 seja muito mais feliz pra nós todos 

vereadores e todos os funcionários ali todo povo de Atílio Vivacqua muito obrigado. / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Pedro Sampaio vai fazer uso da palavra? Vai fazer uso. / 

Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Excelentíssima senhora presidenta assim cumprimento os 

colegas vereadores é ao secretario de Cultura, esporte e lazer obrigada pela sua presença, Francisco 

Brito o nosso componente ai do partido, amigo, companheiro, orientador é idealizador ai na campanha 

na vida publica sua presença nos honra, é eu gostaria de estar parabenizando aqui né? A secretaria na 

presença do secretario de Ação Social pela suas o seu lindo trabalho Milton Melo Junior diante da 

secretaria uma secretaria que… Uma secretaria que esporte e lazer né? Eu falei cultura, Social 

desculpa ai desculpa transferiram pra Sandra eu queria dizer desculpa ai, é um excelente trabalho nessa 

19º edição né? Do programa de verão que é referencia no Espírito Santo o estado do Espírito Santo nós 

temos assim a honra de estar sempre prestigiando acompanhando esta programação é oportunidade que 

a gente tem de estar vendo grandes atletas né? Na aera do futsal, futebol de área né? Nós tivemos aqui 

profissionais né? Que da seleção Brasileira já competiu aqui né? Através do trabalho que sem feito te 

agradeço muito te né? Te acompanho eu gosto de esporte por não ter a capacidade né? Não é de te 

acompanhar na cultura e esporte inclusive ate dentro do Campo né? Que vamos supor se me desafiou 

ate dentro do campo no gol e você jogando já numa facha de idade bem avançada conseguiu me vencer 

parabéns Milton Melo Junior  pela sua… Pelo seu trabalho e ta aqui né? Eu to aqui eu tenho a honra de 

ter aqui em mão né? A uma programação antecipada né? Ai de toda, pra 2014 que eu fiquei eu tava 

participando da… Do… Da final do né? Do futsal fiquei apavorado quando eu… Saiu à programação 

pra 2014 antecipada né? Parabéns pela organização parabéns ao prefeito Almir Lima barros pela sua 

pelo seu primeiro… Primeiro mês de mandato pela sua competência, coragem e ta ai né? Com a 

programação antecipada para 2014, né? E o Milton Melo esta ai com a sua programação tem não é que 
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o carnaval popular né? É o 17º Carnaval popular carnaval popular em Atílio Vivacqua né? Com 

bastante shows bandas boas né? Bandas Alex Campanha ta ai pra motivar o pessoal ai no carnaval AA 

juventude que gosta ai do carnaval né? São três blocos que vai ta ai representando né? Blocos é unidos 

de Niterói vem quem quer de São Pedro Linda Aurora juntos né? Blocos das piranhas, não sei se 

participa do carnaval a campanha já esta tudo programado né? Dois lindos matines pra crianças esta 

oferecendo ai pras crianças pra que as crianças possam estar né? Participando né? Então isso ai é nós 

podemos dizer que se requer uma referencia né? Um trabalho bem aplicado na secretaria juntamente 

contigo nessa união né? E a programação e a já a programação da festa né? Da exposição né? 33º 

exposição né? De Atílio Vivacqua já programada com lindos shows aqui né? Nós temos nessa… Nessa 

ocasião de ter né? 3 Shows gospels do show católico com a… Anjos do Regates… Anjos do Regates 

cantando em Atílio a nós isto é muita honra nós estamos ai é Andre e Felipe show gospel então são 

vários artistas nacionais que estão ai representando ai animando a festividades da 33º exposição 

agropecuária de Atílio Vivacqua então parabéns né? E Guilherme e Santiago não vê show com 

Guilherme e Santiago quer dizer né? Aproximando uma grande festa e sem contar né? Com várias 

outras atrações dentro da festa que vai né? Nos alegrar muito vai nos dar né? Uns dias ai de alegrias e 

participação pode contar com esta Casa é secretario estamos ai acredito que todos os vereadores ano 

passado percebi bastante participação dos vereadores junto né? Então quer dizer isso ajuda eu gostaria 

de valorizar ainda mais o trabalho do Almir é u tive essa semana no canteiro de obras na oficina né? 

Aonde sai os trabalhos e lá foi anunciado o calendário de pagamento para a gestão de 2014, então o… 

O servidor não vai ter aquela dificuldade de estar perguntando ao secretario, ou ao diretor, ou aquele 

que chefia a sua pasta de esta que dia que sai o pagamento, vai ter pagamento esta semana então por 

ter esta dificuldade já criou este calendário e eu acho que é uma grande segurança que ele tem né? Na 

sua administração já né? Na parte né? Financeira do Município que vai estar dando segurança a todo o 

servidor então parabéns a nosso prefeito em exercício Almir Lima Barros pelo seu trabalho e sem 

contar quero assim agradecer muito de coração porque eu vivo numa comunidade né? Do município e 

sinceramente estou maravilhado… Maravilhado com os seus trabalhos coma sua atenção quando 

inaugurada, inauguramos agora né? A poucos dias com a presença do governador do Estado Renato 

Casagrande né? A nossa iluminação lá do estádio Lincon de Freitas que ainda não participou vai ter ai 

na oportunidade de estar nos visitando inclusive temos uma programação ai de um quadrangular dos 
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cinqüentões né? Miltinho aonde vamos ser desafiados novamente vou ser desafiado pelo Milton Melo 

então temos um quadricular dos cinqüentões que vai ta sendo… Sendo a noite né? Sendo a noite lá na 

comunidade de Praça do Oriente estão agradecemos muito ao secretario, secretario né? Estadual 

Vandinho né? Que esteve presente e o tivemos a honra de ter lá o governador aterrissando lá dentro do 

Campo né? Com seu helicóptero né? E ficando lá durante o dia durante todas as inaugurações daquele 

dia no Município de Atílio Vivacqua então agradeço de coração então parabéns Almir parabéns 

secretario parabéns a toda a administração parabéns a todo o servidor, parabéns a todos aqueles que 

participam dessa… dessa equipe de execução na junto ao poder executivo e poder Legislativo muito 

obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Jose Papaceni vai fazer uso da 

palavra? / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa noite a todos né? Já é boa noite, quero 

cumprimentar ai nossa excelentíssima presidenta e os nobres colegas cumprimentando também o nosso 

companheiro Miltinho né? Que vem nos visitar nós estamos lá você vem pra cá isso é bacana é legal, 

cumprimentar o brito parceiro, e grande líder voltando lá atrás de novo, ano novo problema antigo 

falar… É igual a nossa presidenta teve aqui e nos disse né? Que nos explicou a respeito do… do… 

Desse projeto dos médicos né?  e foi lá em 2011 é aquilo que eu falei se não tiver anotado tem este 

projeto lá se não tiver eu não vou lembrar esta data de hoje então voltando ao salário quem não ta aqui 

pra botar a área no trabalho de ninguém a gente só quer também fazer coisa que nós podemos ta o que 

foi feito hoje, e quero aqui também agradecer a administração o Miltinho trabalho bacana Miltinho 

você e toda a sua equipe estivemos lá conversamos você como sempre parceiro quero ta agradecendo o 

Romero que não teve aqui e toda a sua equipe Miltinho se precisar deste vereador eu to ai sempre 

conversando com você trocando umas idéias e não vai ser diferente Miltinho to ai se Deus quiser se 

depender do parceiro tamos juntos se eu vou ai e bato na porta e você abre as portas pra gente então é 

muito bacana igual a gente disse primeiro ano de mandato nessa Casa de Leis o trabalho bom temos 

que mudar alguma coisa minha opinião também de acordo com de acordo a gente vai saltando não é 

grande líder a gente ta aqui pra lutar pelo este povo que merece o nosso respeito e quero agradecer 

aqui o nosso prefeito Almir Barros… Lima Barros pela a forma que trata  nós ser humano 

principalmente eu como vereador assim que chego perto dele pré trocar algumas idéias é o mesmo 

jeito o respeito então eu quero aqui agradecer a ele e toda essa equipe e dizer que a gente ta ai a 

disposição sempre unindo a gente trabalha né? Presidenta então é o que eu tenho que falar sobre os 
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projetos o que for melhor pro Município não tenho duvida nem uma que estaremos ai analisando com 

o maior carinho e quero deixar aqui também o meu sentimento pela família né? Da dona Zélia que nos 

deixou hoje a Maria pessoas que né? Esposa do Zé Barbudo e falando sobre a Maria eu falo todas as 

irmãs e irmãos que nos deixou hoje quero aqui deixar o meu sentimento por esta família e muito 

obrigado boa noite a todos. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Vereador 

Thiago vai fazer uso da palavra? Vai fazer uso. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Eu num… Eu 

não tinha mencionado aqui ainda né? Sobre o Roberto Alemonge né? Roberto agradeço a o seu voto de 

confiança quanto a minha família a família da minha sogra, do meu sogro e dizer que você fez um 

churrasco e se lembra que você convidou Thiago vai lá na minha casa chama o seu pai eu gosto do seu 

pai e isso fica guardado com a gente ta bom meu amigo e agradecer a suas palavras né? Agradecer a 

suas palavras né? Agradecer esta experiência aqui hoje nessa Casa como representante do legislativo 

né? Ao secretario de Esporte Cultura e lazer Milton Melo Junior pelo trabalho prestado nesse 

Município né? Tanto no… No… Nos jogos de verão quanto na festa da exposição na festa lá da 

associação de moradores de Córrego da Fama né? Que é a gente ta na 3º indo pra 4º festa da ANCOFA 

que é a associação de moradores né? E sempre com um trabalho muito atencioso prestando uma 

atenção muito é compreensiva naquela comunidade onde eu nasci lá e resido ate 31 de maio né? Flavia 

minha noiva a gente casa dia 31 de maio já é um convite em especial a todos desta Casa vai ter um 

convite pra vocês pra prestigiar o nosso casamento e pra ser breve agradecer e dizer que sou parceiro 

né? Líder do executivo do Zé Neto, Pedro Sampaio amigo de partido, é Jose… Jose… Jose Geraldo 

Papaceni né? Amigo lá da comunidade e né? Agora ta saindo um asfalto pra gente lá também né? 

Papaceni uma unidade de saúde na localidade de Córrego da Fama, comunidade que ta crescendo 

muito Itamar então a gente Jovaci, Romildo que não esta presente e presidente e vice- presidente 

Gessiléa estamos ai a disposição do exe.… Do Legislativo pra trabalha ta bom? É só ressalta aqui o 

Francisco obrigado pela sua presença não tinha te ressaltado na minha fala anterior agradecer a 

parceiro partido também né? Do PSB e Batista né? Que se encontra ate agora aqui fiquei sabendo que 

não perde uma sessão né? Batista então parabéns cara pra você e é o que a gente tem que fazer na 

minha opinião como vereador é convidar a comunidade pra esta presente na Câmara porque é a 

comunidade que tá ouvindo o que se vota não é isso? As leis que estão é votadas aqui e aprovadas e 

são as pessoas que vão estar lá falando pra fora né? O nosso trabalho de divulgando né? É gostaria de 
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mencionar o nome da Chandler qual o nome dela? Mariana é advogada também né? Mariana eu to te 

conhecendo hoje mais é um prazer tá? E rece… Ouvi aqui do… Dos nobres colegas uma boa palavra 

ao seu respeito e se eles falam eu posso concordar e a partir de agora conhecer o seu trabalho também 

é um boa noite né? E obrigada pela… Pelas falas. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Bom doutora já estão profetizando ai o seu trabalho aqui conosco né? Quem sabe? Ela só 

é gente é… A sócia doutora Mariana só sócia do doutor Chandler que vem aqui também nos ajudar né? 

Brigada também por isso. É agora vamos chamar o próximo orador Jovaci vai fazer uso da palavra. / 

Jovaci Duarte Lopes (Secretário):- Voltei a esta tribuna só pra fazer alguns agradecimentos de 

presença, gostaria de estar agradecendo a presença do amigo Francisco brites obrigado pela sua 

presença, o popular Miltinho secretario de Cultura, esporte e lazer dizer a você Miltinho que eu fiquei 

muito feliz participei lá umas fui lá umas 4 vezes e tinha muita… Muita pessoas e todo mundo 

comentou muito bem a respeito dos jogos e dizer assim que nós não temos visto este campeonatos em 

outros municípios então Atílio Vivacqua por ser um munitipio… Município pequeno né? De pequeno 

porte esta bem… Esta caminhando bem na frente e parabenizar a toda a sua equipe né? Todas as 

pessoas que colaboraram né? Juntamente com você para que pudesse ter sido este sucesso, gostaria 

também de agradecer ao prefeito em exercício senhor Almir Lima Barros porque nós estávamos com 

um problema muito serio na comunidade lá do fura olho né? Onde tivemos festa dia 20 de janeiro e 

nós não tínhamos estrada totalmente… Total abandono devido a alguns problemas que sofre aquela 

região de independência, Alto Santa Maria, é Fura Olho né? E o prefeito Almir nos atendeu e a festa 

foi um sucesso e todas as pessoas passaram naquela estrada ali é agradeceram né? E as pessoas que 

vieram me agradecer eu disse: “Esse agradecimento também tem que ser feito ao prefeito Almir né? 

Que nos ajudou” juntamente também gostaria de deixar o agradecimento é… É a Ultramar Miração 

porque é uma empresa próxima da nossa residência e quando a gente precisa de material pra jogar na 

estrada a gente hoje não vem mais a Atílio Vivacqua quase panhar saibro a firma abre as portas pra 

gente e a todo o matéria que a gente usa praticamente todo o material é aquela firma fornece pra 

comunidade e isso é nos deixa muito feliz né? E gostaria de dizer a vocês né? Que nós temos um 

problema muito serio sobre divisa de Município que vem acontecendo naquela região e que eu 

vereador Roberto Alemonge o vereador presidente desta Casa que não se encontra hoje Romildo… 

Vereador Romildo Sergio fomos cobrados né? Pelo prefeito Jose Luiz prefeito licenciado né? Para que 
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nós pudéssemos estar correndo atrás pra que nós possamos correr o mais rápido possível a situação 

daquela localidade pois aquela localidade ela não contribui financeiramente com Atílio Vivacqua e 

Atílio Vivacqua presta todos os serviços aquela comunidades e dizer a vocês e população que nos ouve 

nesse momento através da internet o seguinte que nós estamos trabalhando encima de estar fazendo o 

possível para legalizar tá? Nós tivemos em reunião aqui nessa Casa de Leis a pouco dias atrás com o 

deputado Rodrigo Coelho marcamos uma reunião o deputado teve aqui é atendendo ao nosso pedido e 

se sentiu honrando pelo convite desta Casa e disse o seguinte do inicio de fevereiro nós vamos estar 

dando entrada na Assembléia Legislativa fui criando o projeto da maneira que tem que ser feita da 

melhor maneira possível para que a gente possamos ai se Deus quiser é no período próximo né? A 

gente esta conseguindo ressaltar aquela região pra Atílio Vivacqua de maneira que foi feito é numa 

parte de Vargem Alta com Cachoeiro, Cachoeiro cedeu para Atílio Vivacqua e se Deus quiser com 

empenho de todos os vereadores é em acordo com o Legislativo, Executivo e o Legislativo de 

Cachoeiro com o Executivo também se Deus quiser nós vamos conseguir e vamos estar trazendo o 

imposto para Atílio Vivacqua para que Atílio Vivacqua possa ate receber uma arrecadação porque 

acredito que naquela localidade tenha mais de 300 moradores né? Vereador Roberto então é trezentos 

e poucos moradores eu acredito que vai dar em torno ai de arrecadação federal em torno de quase 1 

milhão e pouco quase 2 milhões e só ai já vai ajudar muito porque hoje Atílio Vivacqua presta serviços 

e não recebe pelo serviço prestado então se Deus quiser quero deixar você Thiago sabendo da situação 

você não deve saber disso ainda e que você também possa estar ai ajudando nós porque o vereador 

Sandro estava participando né? Hoje ele foi pra outra pasta mais ai com certeza você vai ai estar 

encabeçando ai para poder nos ajudar e gostaria de deixar finalizando as minhas falas deixar aqui é 

minhas falas finais pra falar para o secretario Miltinho secretario eu tive o final de semana em 

Marataizes e encontrei o secretario estadual de esporte né? O… O Vandinho Leite por sinal uma 

pessoa muito agradável um cara trabalhador e que recebeu muitos elogios teve o… Aconteceu no 

final… No domingo em Marataizes um MotoCross na areia e eu achei muito interessante e bonito 

inclusive é nós tivemos lá o cunhado do… Do… Do ex-vereador Sandro Magrelo né? Que hoje é o 

secretario de Obras que acabou ganhando numa categoria e eu fiquei tão feliz e falei assim é secretario 

Vandinho como a possibilidade de nós estarmos levando um espetáculo desse ai quem sabe pra nossa 

festa de Atílio Vivacqua ele falou assim “Vamos conversar” então eu vou estar passando pro secretario 
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Miltinho quem sabe ai né? Se a gente consegui trazer eu te garanto em oh é de balançar o coração eu 

fiquei muito feliz boa noite a todos gente. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- 

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

Cumprimentar a mesa mais uma vez a presidenta desta Casa Gessiléa, Dr. Chandler assessor jurídico, 

secretário Jovaci, nobres colegas vereadores é… Eu nobre colega vereador Jovaci eu passei parei e tive 

a honra de observar e tenho que parabenizar e agradecer o Zezé da Cofril pelo magnífico ponto… 

Abrigo de ônibus que ele fez onde a gente esteve eu vereador Itamar, vereador Romildo Sergio e o 

vereador Jovaci fizemos um pedido ao Zezé e ele nos atendeu e fez e construiu um abrigo conversou 

com o prefeito Jose Luiz ele falou pra gente que ele ia conversar né? Vereador, e parabéns pelo abrigo 

porque ali não é um abrigo que vai trazer beneficio para Zezé da Cofril quantas vezes passei ali 

chovendo quantas pessoas estava ali no tempo não tinha aonde se esconder de uma chuva no sol 

também é mesma coisa, e eu agradeço ao Zezé pelo… Pelo ter atendido o nosso pedido com a parte 

concedida vereador. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- O vereador Itamar 

concede a parte ao vereador Jovaci? / Jovaci Duarte Lopes (Secretário):- Obrigado vereador é eu 

fico muito feliz né? Eu fiz já um agradecimento né? Sobre esta cobertura é e quando saiu o projetos 

daquela rua né? Do calçamento da drenagem e tal é eu disse assim o vereador Romildo o presidente é 

importante gostaria muito de estar fazendo um pedido ao executivo que nesse projeto né? Englobasse 

ali que nós pudéssemos conseguir né? Uma cobertura naquele ponto porque às vezes a gente passa ali 

tem 20, 30 pessoas um dia tava de chuva ou era no sol e ai tivemos a idéia né? De ira lá em nome desta 

Casa né? Em nome desta Casa nós três fomos lá e graças a Deus o povo foi contemplado rapidamente 

e é isso ai muito obrigado pela parte. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- De nada vereador é 

e eu fiquei muito feliz porque assim que o Zezé nos atendeu eu fomos lá no Zezé aquilo trouxe muitos 

beneficio porque todos que trabalham com certeza ali tenho certeza e ficaram satisfeito e por fala e 

abrigo e fez um pedido, vários pedidos para o Município e onde o prefeito Zé Luiz hoje esta de férias e 

é… É licença e eu não posso e ele deu inicio a um abrigo na comunidade dos Milagres que tem mais 

ou menos assim um pedido de abrigo de ônibus uns 20 anos por exemplo e ele deu inicio saiu de férias 

e agora quero ate aproveitar por falar em abrigo fazer um pedido aqui na tribuna para que o prefeito 

Almir de Lima Barros de continuidade no termino daquele abrigo melhorar a qualidade para que as 

pessoas fiquem satisfeitos isso ai não vai ser bom para o vereador Itamar vai ser bom para os usuários 



 
 

36 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!”    
 

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

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

com certeza se falarem bem que ponto pra mim e ponto para o prefeito também e todos nós com 

certeza e aqui fica o meu pedido par que o termino daquele… daquele abrigo porque é muita raça de 

tempo que tem e pra dar inicio e não terminar eu ate também aqui to fazendo a minha cobrança mais 

também tive conversando com o Almir aonde ele me disse que no momento não tinha como dar inicio 

naquilo na obra mais logo assim que tiver recurso com certeza ele vai estar fazendo e ai com certeza a 

gente vai ficar muito mais feliz e o povo daquela comunidade também é… e voltando Miltinho 

secretario de cultura esporte e lazer é hoje eu estava ouvindo no reporte as 11 e meia na diocesana e 

aonde tem as vezes eu sou ate difícil pra usar esta palavra pra falar é jiu-jítsu… Jiu-jítsu é uma coisa 

assim esse quando foi inaugurado aqui em Atílio Vivacqua é a academia aonde que estava o secretario 

Miltinho, Romero, Marcos e vários amigos da gente e autoridades também estava o Vandim pessoa 

muito agradável secretario de esporte cultura e lazer também do sul do estado e deputado estadual 

também eu quero parabenizar pelo trabalho que ele vem fazendo nesse Município e aonde tem ali que 

hoje eu ouvi em Cachoeiro de Itapemirim não existia academia e vai se expandindo e eu a lembrei que 

aqui em Atílio Vivacqua um Município pequeno mais que nós estamos acima e evolui… Evoluindo 

temos o campo bom de bola né? E academia, o Jiu-jítsu que também ta funcionando com isso vai 

tirando o nosso povo é as pessoas que o jovem tem mais uma ocupação ele pede mais é… Menos o 

tempo dele pesando bobagem ele vai lá pra pedir esporte outro vai pra tentar fazer ocupe o seu tempo 

então eu quero parabenizar também aqui o prefeito Jose Luiz pela sua… é magnífica e brilhante idéia 

de usar aquele galpão que eu ate pensava que pra que seria feito e usar aquele galpão mais o prefeito 

teve uma idéia brilhante juntamente com o seu secretario também Miltinho também e isso é as pessoas 

que ali ajudaram trabalharam que formou uma coisa que sinceramente parabéns mesmo porque é muito 

esporte e as pessoas tem aonde ir se distrai e se divertir à-vontade é e eu quero também aqui agradecer 

a presença do Renato Casagrande o governador do estado por ter ido na minha comunidade de Santa 

Tereza aonde foi inaugurada uma quadra no valor ai de é baseado fala-se em 500 mil mais eu acredito 

que foi muito mais porque o que participei de outras de outras matérias alem disso ai não foi 

brincadeira então parabéns é… É o governador do estado Renato Casagrande parabéns ao prefeito Jose 

Luiz e secretário e todos aqueles que ai acompanham o seu corpo quando ali presta os seus trabalhos e 

o seu serviço e o mais eu quero agradecer a todos por estar aqui me aturando, cumprimentar o 

Francisco também Brito que eu não tinha cumprimentado ainda e… E uma boa noite a todos. / 
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Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- É vamos… Como temos dois projetos 

afinal… Três projetos pra serem votados nesta noite e eu gostaria de pedir pra suspender a sessão por 

dez minutos pras comissões darem os seus parecerem e assinar pra que ele seje votado ainda hoje que é 

o projeto 01, 02,03 dez minutos? Da pra gente dar os pareceres, então eu suspendo a sessão por dez 

minutos e as comissões favor estarem junto com o assessor para poder tá fazendo os seus pareceres 

obrigado. Retornando a primeira sessão do ano de 2014 é vamos estar votando o projeto 01 que fala 

que altera a lei de numero 1041/2013. Eu posso que é o projeto… Que a secretaria de Ação Social 

passara é também constara no PPA na verdade constara no PPA secretaria municipal de Assistência 

Social, Thiago? Favorável, Itamar, Roberto, Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Secretário):- Favorável. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Zé Neto? Favorável, José Papaceni? 

Favorável, Pedro? O projeto foi aprovado projeto 0 projeto de lei 001de 2014 que altera a lei de nº 

1041/2013 de 25 de novembro de 2013 e da outras providencia aprovada por unanimidade. Agora o 

projeto 003-Que também altera o artigo 3º da lei municipal de nº 914 de 16 de março de 2011com 

efeito retroativo e da outras providencia, Thiago? Favorável, Itamar? Favorável, Roberto? Favorável, 

Pedro? Zé Neto? Papaceni? Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Secretário):- Favorável. / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Bom gente esses dois projetos que aprovamos foi o 

regime de urgência tá? Agora vamos aprovar o projeto todo, projeto vamos votar… Nós votamos o 

regime de urgência… De urgência nós votamos eu me perdoa que no primeiro eu falei realmente 

projeto mais é o regime de urgência né? E esses que vamos votar foi o de urgência também, agora 

vamos votar o projeto 001 agora vamos votar no projeto Thiago? Favorável, Itamar, Roberto, Pedro? 

Zé Neto? Papaceni? Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Secretário):- Favorável. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Presidente em Exercício):- O projeto foi votado foi favorável todos votaram favorável ao 

projeto de lei numero… De lei de nº 3de 2014 que altera o artigo 3º da lei municipal numero 914de 16 

de Março de 2011 com efeito retroativo e da outras providencia. Projeto 001 projeto que altera a lei 

1041de 2013 de 25 de Março de… Novembro de 2013e da outras providencia Jovaci? / Jovaci Duarte 

Lopes (Secretário):- Favorável. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- Favorável 

voto do vereador Jovaci favorável, vereador Tiago? Favorável, Vereador Itamar? Vereador Roberto? 

Vereador Papaceni? Vereador Jose Neto? Vereador Pedro? Unânime também este projeto. Vamos dar 

agora inicio… Aprovados, todos foram aprovados vamos dar inicio agora o horário de liderança PSB? 
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Vai usar. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- É eu quero aproveitar a… O horário de 

liderança presidenta simplesmente só pra mim fazer uma correção em relação a divulgação devido o 

programação antecipada das fes… Da festividade de Atílio Vivacqua que eu deixei de dizer que temos 

mais uma show né? Que é o Bonde do Forro que eu esqueci de falar tá? Então eu voltei pra fazer esta 

correção tá? E quere fazer quero assim agradecer parabenizar a secretaria de educação na pessoa da 

secretaria Rita Costa né? Pelo inicio né? Do ano letivo né? E de todos os é servidores da área de 

educação né? Que tem um ótimo trabalho em 2014 eu tenho acompanhado o em alguns momentos né? 

Alguma principal mente na minha comunidade a escola Benedito Sampaio e as atividades estão né? 

Em aceleradamente o inicio dos trabalho então eu quero parabenizar a secretaria pelo empenho ate 

pelo momento em que atravessa um momento de dificuldade em relação a saúde e ta ali presente e em 

todos os momentos que eu a procurei naquela secretaria né? Fui muito bem recebido muito bem 

atendido então parabéns secretaria pelo trabalho ai e por todo os funcionários da educação muito 

obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em Exercício):- PSDB vai fazer uso? PSDB? Vai 

fazer uso? / José da Costa Neto (Vereador):- Quero senhora presidente, nobres colegas vereadores 

agradecer aqui as palavras do vereador Pedro Sampaio e dizer que em nome do PSDB de Atílio 

Vivacqua é a gente se sente aqui também na obrigação né? No âmbito da política né? Municipal 

dividir aqui é realmente é e partidariamente e sempre com colocando o Município em primeiro plano é 

mais uma vez é ser solidário aqui e dar os votos de boas vindas ao vereador Thiago Gava do PSB do 

nosso Município e também é dar as boas vindas ai ao prefeito municipal Almir Barros do PSB de 

Atílio Vivacqua e desejar a ele todo o sucesso a sua… na sua estada como prefeito é deste Município e 

colocando é o PSDB né? O nosso partido sempre a disposição da municipalidade… Desta 

Municipalidade desta Câmara de vereadores pra que a gente possa ai de uma… De uma forma bastante 

parceira né? É o vereador Jose Papaceni gosta muito desta palavra e eu também gosto dela eu acho que 

a parceria é com certeza ela soma e idéia e força pelo bem comum então isso é muito importante e 

quero também é partidariamente desejar ao vereador licenciado Sandro… Sandro Gariolli que hoje 

ocupa a secretaria de obras que ele também possa nessa… Nessa mais nova função que possa também 

ter sucesso e atender a nossa municipalidade da melhor forma então é o… É o nosso desejo a 

vereadora Gessiléa é da … É da… Compõe também a bancada do PSDB desta Casa tenho certeza que 

é o desejo também da vereadora do PSDB de Atílio Vivacqua Gessiléa e ao nosso desejo com certeza é 
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o desejo do nosso partido sempre trabalhar em favor da boa política em favor das melhorias para o 

nosso povo para do nosso Município muito obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em 

Exercício):- Com certeza vereador Jose Neto também deseja ao Almir né? Uma boa gestão espero que 

ele realmente possa contribuir em ajudar este Município eu sei do interesse da vontade dele então 

tenho certeza e esta Casa com certeza também não ira se opor a nada como hoje como vocês viram 

como demoramos a sessão hoje pra que isso viesse acontecer né? Direito e aproveitar a oportunidade 

né? DE dizer ao Dr. Chandler… Primeiro pedir desculpas a ele pela… Mais doutor obrigada sei o 

quanto o senhor ta ai tentando que todo mundo sabe que nosso assessor jurídico aqui é que nos 

acompanha é o Dr. Moacyr esta aqui também mai sesta de férias ele mais veio aqui dar o apoio mais é 

o Dr. Chandler obrigada mesmo de coração eu sei o quanto o senhor ta ai tentando fazer da melhor 

maneira que não é o trabalho dele não é isso que ele não faz todo dia ta gente ele trabalha né? Na 

defensoria então em fim esse é um trabalho realmente quer mais que o Dr. Moacyr mais olha foi 

impecável o seu zelo as suas orientações aqui pra gente não é vereador Jose Neto foi todos os 

vereadores viram aqui o seu cuidado conosco muito obrigado tá? Agradecer o Dr. Moacyr também né? 

Doutor você sabe que pra mim falar de você é chover no molhado gosto muito de você então enfim 

brigada novamente, agradecer a todos que nos acompanharam aqui esta os familiares do Thiago é 

espero que a pizza saia né? Você ta devendo em e agradecer e dar realmente as boas vindas você sabe 

que você pode contar com cada um de nós aqui individualmente porque gostamos de você e 

principalmente temos interesse que este Município venha realmente a crescer e aproveitar e dizer 

também que o calendário gente foi mudado o dia quatro porque pro dia onze em março por causa do 

carnaval então as sessões em onze de março quer dizer dia quatro pro dia onze de março por causa do 

carnaval então mudo vocês em Dezembro 24 e 23 teria véspera da véspera de natal mudamos pra dia 

22 então ta o plenário esta ciente e concorda com isso não é mesmo? Então ta? E falando sobre a 

próxima sessão também é pela renuncia né? Do… Do vereador Sandro ao cargo da secretaria de… Da 

mesa diretora é também considerando a licença como que já foi mencionada por todos nós informo e 

registro neste ato para os fins de publicidade de convocação que na próxima sessão vamos estar 

fazendo uma nova eleição para o cargo do secretario da mesa então quer dizer é pra exercer esta tal 

função nos termos regimental é nesse ano de 2014 compreendo que segundo ano de biênio desta 

legislatura quer dizer precisamos nesse tenha mesmo que seja pro… pra segundo não é isso? Tenha 
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esta eleição aqui então os vereadores que estiverem interessado a ser secretario da mesa é… 

Protocoliza o requerimento informal né? Na presidência ate 48 horas antes da sessão que se realizara 

no dia 18/02 então aquele vereador que tiver interesse ser presidente da mesa… Perdão secretario da 

mesa que faça é vai ter a eleição pra mesa, não ue qual quer vereador claro qual quer vereador pode 

ser… Acho que mesmo você  como líder acho que menos o líder que não pode né? A exceto o suplente 

o líder do prefeito poder ser? Não e nem o líder do prefeito pode ser, é creio que no caso tenha que 

deixar a liderança então ficou bem explicadinho então terça feira antes né? Antes né? Da terça feira dia 

18 vocês estarem protocolando os vereadores que tiverem interesse e vou encerra a sessão acho que 

nós já falamos bastante por hoje né? Vamos deixar um pouquinho para o dia 18 se não a gente não 

consegue a falar se vocês quiserem também eu continuo sem problema nem um, o problema é o 

pessoal que daqui a pouquinho tem gente ai que ta querendo jantar já gente, olha obrigada ate uma 

próxima sessão e que Deus o abençoe e nos guie pra casa. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a 

presente sessão, da qual eu, Suelen Rodrigues Verly, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2014. 
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