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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

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

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

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

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

Machado (Presidente):- Boa tarde com a graça de Deus mais uma sessão ordinária desta Casa em 

seguida vou pedir que os vereadores ocupem os seus lugares, e convido a vice-presidente desta Casa 

vereadora Gessiléa para que faça parte da mesa diretora, convido o desta forma também o nosso 

procurador Dr. Moacyr pra que faça parte pedimos o vereador Jose da Costa Neto que possa fazer a 

leitura do texto bíblico que se encontra em Isaias versículo de 1 ao 6. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Agradeçam a Javé - Nesse dia, você dirá: Eu te agradeço,  Javé,  porque 

 estavas irado contra mim, mas a tua ira se acalmou e me consolaste.  Sim, Deus é a minha salvação! 

Eu confio e nada tenho a temer, porque minha força e meu canto é Javé: ele é a minha  salvação. 
 Com alegria  vocês todos  poderão beber água nas  fontes da  salvação. E nesse dia, vocês dirão: 

Agradeçam a Javé, invoquem o seu nome,  contem aos povos as façanhas  que ele fez, proclamem 

 que seu nome é sublime;  cantem hinos a  Javé, pois ele  fez proezas;  que toda a terra as reconheça. 
 Gritem de  alegria e  exultem, moradores de Sião, pois o Santo de Israel é grande no meio de vocês. 

Palavra do senhor. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar nomeando o 

vereador Thiago Gava para ser o nosso secretario adoc, desta forma eu o convido para fazer parte da 

Mesa. Passo a palavra ao colega secretario para que faça a chamada nominal dos colegas vereadores e 

também a ordem do dia. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Jose da Costa Neto? / José da Costa 

Neto (Vereador):- Presente. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Jovaci Duarte? / Jovaci Duarte 

Lopes (Vereador):- Presente. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Roberto Alemonge? / Roberto 

Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Itamar? / 

Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Presente. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- 

Gessiléa? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Presente. / Thiago Delorence Gava 

(Vereador):- Romildo Sergio? Pedro Sampaio? Falta justificada, Papaceni? Falta justificada, Thiago 
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Gava presente. Projeto 001/2014 Altera a lei complementar nº 872/2010 e cria o cargo e da outras 

providencias. Projeto 008/2014 Altera o artigo 1º da lei nº1050/2014 de 13 de Fevereiro de 2014, que 

autoriza a abertura de credito adicional suplementar para os fins que especifica.  Projeto 001/2014- 

Altera o artigo 19 do regimento interno da Câmara municipal de Atílio Vivacqua e da outras 

providencias. Projeto 01/2014 Providencias no que diz respeito à melhoria do sistema de transmissão 

de televisão em todo o território do Município de Atílio Vivacqua – ES. Projeto nº04/2014- Indica 

providencias quanto criação do mapa de risco e a concessão de adicional e insalubridade e 

periculosidade no ambos da administração publica municipal. Projeto 03/2014- Indica providências 

sobre o uso do equipamento de uso individual do RPI no âmbito da administração publica municipal. 

Indicação 02/2014- Indica providências quanto a criação de implementação do banco de horas no 

âmbito da administração publica municipal. Ao senhor Romildo Sergio Abreu Machado, presidente 

desta Casa né? Eu Jovaci Duarte Lopes, partido dos trabalhadores (PT), venho expor o meu nome para 

concorrer o cargo de secretario da Mesa diretora cuja eleição ocorrera na sessão ordinária de 18 de 

Fevereiro do corrente ano, conforme indicada em plenária. Oficio Nº0012/2014- Da secretaria 

municipal de saúde de Atílio Vivacqua Adriana Favaro Jorge. Ao presidente da Câmara de vereadores 

Municipal de Atílio Vivacqua senhor Romildo Sergio Abreu Machado. Senhor Presidente vimos 

através deste informar e convidar vossa senhoria bem como os demais vereadores para participar da 

audiência publica do fundo municipal de saúde que será realizada no dia 26 de Fevereiro as 16:00 

horas no auditório da Câmara municipal dento como assunto a prestação de conta do fundo municipal 

de saúde e referente ao terceiro quadrimestre de 2013, informo ainda que as audiências publicas para 

prestação de contas do fundo municipal de saúde são quadrimestrais sendo de caráter obrigatório 

devendo sempre as mesmas serem realizadas na plenária da Câmara municipal, conforme 

preconizaremos a lei complementar nº141/2012 sendo solicitamos que esta Casa disponibilize a 

plenária bem como equipamentos de proteção… Projeção para a apresentação no conteúdo da 

audiência na certeza de vossa presença agradecemos antecipadamente. Adriana Favaro Jorge. 

Ministério da saúde secretaria executiva, fundo municipal de saúde. Senhor gestor informamos a 

liberação de recurso financeiros para fundo nacional de saúde, cumprimento ao artigo 1º da lei nº 9452 

de 20 do 03 do 1997. Conforme dados fundo beneficiários: Fundo municipal de saúde programa 

pagamento de piso fixo da vigilância em saúde, data da OB: 06-02-2014, numero da 
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OB20140B804513, valor bruto: R$4.816,00, competência: mês 01/2014. Estas informações 

encontram-se no sitio WWW.fms.saude.gov.br e na central de atendimento 0800-641-8001. 

Ministério da saúde secretaria executiva, fundo municipal de saúde. Senhor gestor informamos a 

liberação de recurso financeiros para fundo nacional de saúde, cumprimento ao artigo 1º da lei nº 9452 

de 20 do 03 do 1997. Conforme dados fundo beneficiários: Fundo municipal de saúde programa 

pagamento do PAB fixo 02/2014, data da OB: 07-02-2014, numero da OB2014OB805491, valor 

bruto: R$ 21.840,00 competência: mês 02/2014.  Ministério da saúde secretaria executiva, fundo 

Nacional de saúde. Senhor gestor informamos a liberação de recurso financeiros para fundo nacional 

de saúde, em cumprimento ao artigo 1º da lei nº 9452 de 20 do 03 do 1997. Conforme dados fundo 

beneficiários: Fundo municipal de saúde programa pagamento do teto municipal e saúde mental 

02/2014, data da OB: 06-02-2014, numero da OB20140B…OB804725,  valor bruto: R$ 155,50 

competência: mês 02/2014. Ministério da saúde secretaria executiva, fundo Nacional de saúde. 

beneficiários: Fundo municipal de saúde programa pagamento do teto municipal da meia e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar 02/2014, data da OB: 06-02-2014, Ob nº2014OB8047017,  

valor bruto: R$ 36.883,11 competência: mês 02/2014. Ministério da saúde secretaria executiva, 

fundo municipal de saúde. Beneficiário: Fundo municipal de saúde programa pagamento de saúde 

bucal SB… 12/2013, data da OB: 22/01/2014. OB nº2014OB801569, valor bruto: R$8.920,00, 

competência 12/2013. Ministério da saúde secretaria executiva, fundo municipal de saúde. 

Beneficiário: Fundo municipal de saúde programa pagamento de teto municipal rede cegonha, valor 

bruto R$2.941,74, competência: 01/2014. Ministério do desenvolvimento Social de combate a fome, 

secretaria nacional de assistência social, Brasília distrito federal 30 de dezembro de 2013. Presidente 

da Câmara municipal de Atílio Vivacqua. Senhor presidente em cumprimento a… Ao determinado lei 

4972de 20 de março de 2000… de 1997 comunicamos a transferência de recurso ao fundo municipal 

de assistência municipal destinados ao conselho das ações de serviços sócios assistenciais de caráter 

antiquando demonstrativo de pagamento: 25 de outubro de 2013, R$ 3.059,98 2 de outubro de 2013 

R$500,00 22 de outubro de 20131 R$ 4.500,00 15 de outubro de 2013 R$1.256,99. Atenciosamente 

Antonio Jose Gonçalves diretor executivo nacional de assistência social.  Mais nada para o momento 

passo a palavra ao presidente desta Casa vereador Romildo Sergio. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):-  Dando seqüência a ordem do dia convido para a abertura do pequeno 
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expediente o líder do prefeito o vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- 

Quero agradecer a Deus mais um dia de vida de trabalho de lutas, quero cumprimentar o presidente 

desta Casa nosso presidente vereador nobre vereador Romildo Sergio Abreu Machado, vice-presidente 

vereadora Gessiléa, o secretario que esta exercendo a função na sessão de hoje vereador nobre colega 

vereador Thiago Gava, cumprimentar também o procurador desta Casa Dr. Moacyr os funcionários 

que nos auxiliam nobres colegas vereadores presente em plenário, os assistentes o nosso amigo Batista 

e a senhora também ali da comunidade de Vila Reis presente prestigiando a sessão no dia de hoje, 

quero pedir a Deus também pelo… Também pelo restabelecimento da saúde do nobre colega vereador 

Jose Geraldo Papaceni que se encontra internado já a alguns dias e a informação que a gente tem é que 

ele é infelizmente ele ta passando por um momento né? Batista momento delicado na sua saúde 

queremos então pedir a Deus que possa é conceder ai o estabelecimento da saúde do vereador Jose 

Geraldo Papaceni que muito tem contribuído com os trabalhos desta Casa e também a favor da 

comunidade de Atílio Vivacqua é senhor presidente com relação ao projeto de lei 008/2014 é um 

projeto que é tem o consenso né? 100% desta Casa já fora votado na sessão anterior no entanto o 

projeto foi referencia ao quadro demonstrativo no orçamento referente ao orçamento de 2013, mais nós 

já temos o orçamento 2014, votado e aprovado por esta Casa então é eu preciso fazer a correção ou 

seja que… Que a citação do quatro demonstrativo seja é então citada em 2000 é… orçamento para o 

ano vigente o ano de 2014 e não o ano de 2013, então um pequeno acerto né? Pra que a gente possa 

então estar fazendo a este projeto e dada à grande importância deste projeto e a necessidade urgente 

que a prefeitura já… Já tem de poder esta utilizando este recurso pra a construção desta citada escola e 

ate para que a prefeitura não perca nem um prazo e não corra o risco de perder este recurso eu peço ao 

presidente Romildo Sergio peço a mesa diretora a compreensão de todos os vereadores pra que a gente 

possa então é estar votando o projeto na sessão de hoje é para que a gente possa então dar ai a 

contribuição desta Casa em favor ai da utilização deste pro… Deste importante recurso para a 

construção da escola daquele terreno já feito a terra planagem próximo ao campo do Felipense né? 

Então peço ao presidente para que possa então colocar este projeto em votação pra que a gente possa 

estar cumprindo ai o nosso importante papel para que este recurso possa ser utilizado pelo nosso 

Município mais rapidamente possível então é o que a gente tinha senhor presidente para o momento 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só lembrando aos colegas vereadores 
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que nós já votamos este projeto por duas vezes e vamos votar pela terceira vez mais esta Casa esta 

isenta dessa votações que todas as vezes que tivemos problemas do Executivo ora votamos o projeto 

no ano passado não conseguiram concluir os prazos votamos este ano o que desce do ano passado do 

projeto e temos que novamente votá-lo pra poder acertar o quadro contábil de 2014, então por hora 

nem uma foi culpa dos vereadores ou desta Casa sim todas as vezes por falha da assessoria contábil do 

Executivo. Vereador Thiago Gava. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Meus agradecimentos a 

Deus por… por mais uma noite de trabalho nesta Casa mais tarde caminhando para uma noite, 

cumprimentando a mesa presidente Romildo Sergio Abreu Machado, vice-presidente Gessiléa 

Sobreira, e os nobres vereadores Jose da Costa Neto, Jovaci Duarte, Itamar, Roberto Alemonge e 

Pedro Sampaio que se encontra ai doente mais justificou ai a sua falta e ao amigo nobres Jose… Jose 

Papaceni que se encontra hospitalizado né? Que esta passando por um momento difícil tem aqui o seu 

representante Batista leva a ele Batista o meu abraço tá? E cumprimentando também o Dr. Moacyr 

nosso assessor sem mais para o momento passo a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte não vai fazer uso, vereadora Gessiléa./ Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Senhor presidente Romildo Sergio, secretario Thiago, Dr. Moacyr 

nosso procurador, colegas vereadores, as pessoas que nos visitam nessa tarde que o Batista já é 

companheiro nosso aqui a dona Isabel e uma senhora de longe eu não to conseguindo reconhecer, irmã 

Hilsa? Ata Maria é isso obrigada por esta aqui nos acompanhando nessa tarde é um prazer receber aqui 

bom presidente é como fez bem lembrar este projeto que eu voto hoje novamente que é abertura de 

credito na verdade é um projeto que já vem sendo votado já a alguns dias e não foi erro nosso então 

pra ficar bem claro pra depois não dar a impressão  de que  esta Casa né? Não ta cumprindo com o seu 

dever de Casa bom em fim vamos estar votando ele hoje tenho certeza porque é importante para o 

Município e essa Casa jamais deixaria de tá honrando com os compromisso dela, e também presidente 

aproveitando é o momento eu tive essa semana na Francisco Curcio e me assustou ali aquela subida e 

hoje eu liguei pro nosso secretario de obras né? Que ali ta horrível o carro quase que cai ta uma coisa 

horrível péssima e eu vim me informando que aqueles buracos que tem ali e por causa de duas 

empresas é uma da Cesan né? Que fez os buracos ali e a outra é do Gilcimar eu não me lembro o nome 

da empresa e que já estava contratando uma nova empresa para o calcamento naquela rua realmente 

esta horrível, perigoso tivemos que subir a pé né? Ainda mais que choveu ta horrível então quer dizer 
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ta… Tá realmente preocupante e eu fiquei alegre de saber que eles já estão tomando providencias né? 

Então relatar isso aqui que a gente ta tomou ciência e ta passando isso pra pessoa que tem que 

realmente poderia iniciar ali os cuidados daquela… Daquela comunidade ali por que é imenso pessoas 

moram lá em cima não consegue tem pra na hora… Eu tava vendo aquele monte de moto eu não tinha 

entendido quando eu cheguei não consegui descer. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora me permite uma parte./ Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Com certeza. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Essa salva o engano este problema  não é novo não 

eu visitei aquela rua em fevereiro do não passado depois das chuvas um ano atrás e se eu não tiver 

enganado esse processo esta na justiça o Município entrou contra a empresa pedindo os reparos feitos 

pelo calçamento só que nós conhecemos o que é justiça pode levar um mês pode levar anos e nós não 

podemos deixar que a população fique sofrendo ate que se resolva acho que o Município precisa tomar 

providencia chamar a empresa e ver uma forma de equacionar porque se não a população vai ficar 

pagando e esperando decisão judicial que pode demora anos eu visitei aquela rua a um ano atrás ela ta 

do mesmo jeito./ Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):-  Então presidente fico mais feliz 

aqui por me solicitar que todos os colegas vereadores gostaria de estar procurando né? O órgão 

competente pra resolver isso porque a população não pode pagar eu né? Tive passei por uma situação 

ali né? Eu não fui procurada por ninguém então eu acho que é meu direito de visitar mais quem é que 

usa aquilo dali então mais um motivo, fico ate muito feliz em saber que eu vim trazer este problema 

novamente e a gente tem que ter uma solução realmente o povo não pode pagar por isso horrível alem 

de ter algumas obras lá que eu não sei se aquela… A vossa excelência já teve lá tem uma obras ali um 

entulho de troço mais de um ano? Então é vergonhoso mesmo a gente tem que tomar uma atitude. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora eu ate sugiro que nós desta Casa 

possamos juntar a comissão de obras e fazer uma visita oficial naquela rua que a gente possa estar 

filmando e detectando realmente pra ver se tem como a gente acelerar este processo./ Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vice-Presidente):- A solucionar isso. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Acho que é dever nosso já que continua do mesmo jeito ate hoje pra que a gente tome 

providencia a exposição da comissão quem quiser visitar, quiser tomar uma providencia sentar com o 

prefeito e com a empresa pra se seja feito um acordo./ Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):-  

Então presidente é faço questão hoje infelizmente o presidente da Comissão é o Pedro e ele não se 



 
 

68 

“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 

encontra no momento então quer dizer já esta passando pra ele pra ele poder esta acionando acho que o 

Zé Neto faz parte da comissão e o Jovaci não é isso? Que é a comissão de… De obras não? Então 

perdão eu achei que fosse… então é o Roberto que faz parte ir lá e fazer realmente Zé Neto ta horrível 

né? Perigoso eu não cai no buraco porque já não me lembro… Eu não cai porque foi assim Deus feio, 

feio ta feio presidente perigoso ta perigoso subir a pé, então quer dizer a gente então fica mais 

preocupado ainda com isso e ta na justiça mais as vezes da pra gente tomar alguma providencia pois 

não eu concedo a parte ao colega vereador Zé Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Eu quero 

parabenizar a vereadora Gessiléa por trazer tão nobre indicação pra compor os moradores da rua 

Francisco Curcio e nós também temos conhecimento realmente do que esta acontecendo lá eu estive lá 

a alguns dias atrás a situação do ambiente é caótica e precisa de solução urgente urgentíssima né? A 

gente também foi o não passado foi debatido nessa Casa realmente a prefeitura assumiu o dono da 

empresa fez a obra foi acionada na justiça agora a vossa excelência a população não pode pagar por 

uma coisa que não foi ela que provocou né? Então queria que tivesse ai nada só assim estaria muito 

melhor que esta hoje né? Agora a prefeitura não pode pagar duas vezes pelo mesmo serviço né? Então 

é parabenizo a vossa excelência sobre a sua disposição da mesma forma que o presidente se colocando 

também a disposição realmente a gente vê em que pé esta a situação pra pedir providencia mais 

urgente possível né? Porque sofre os moradores estão sofrendo é carro que às vezes tem alguém doente 

tem dificuldade, se as pessoas forrem visitar as pessoas que moram ali quer dizer se encontra naquela 

situação realmente né? Precisa ali de uma solução imediata então nos colocamos a disposição parabéns 

vereadora mais vez por levantar este assunto. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- É que 

foi mais ou menos isso é uma paciente né? Ate a sua casa e infelizmente não consegui subi e foi assim 

e tem buraco pra tudo quanto é lado é uma coisa feia eu não tinha visto não vou pra aqueles cantos 

bom em fim quando eu tive lá eu percebi isso deve estar ate mais encima e outra coisa presidente falar 

de uma comunidade muito bem conhecida por vossa excelência que é Flecheiras me questionaram 

também que lá ta sem é limpador né? Varredor de rua e eu questionei também ao Sandro que vossa 

excelência já foi questionada já falou isso aqui em tribuna também pra esta trazendo uma pessoa pra 

varre lá aquela comunidade tá? E uns buracos lá que as maquinas mais aqueles buracos já vem sendo 

já a alguns tempo…  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Dando prosseguimento ao 

grande expediente do dia o líder do prefeito Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- 
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Senhor presidente nobres colegas vereadores quero também neste momento pedir a Deus também pelo 

restabelecimento da saúde do nobre colega vereador Pedro Sampaio que representa a comunidade de 

Praça do Oriente bem como o Município de Atílio Vivacqua nessa Casa e quero ser solidário com todo 

o respeito ao nobre colega vereador Jovaci Duarte já manifestou a sua intenção de concorrer as 

eleições para o cargo de secretario da mesa diretora desta Casa, mais em função da ausência de dois 

vereadores e eu quero também ser solidário, aqui a vereadora Gessiléa e pedir a retirada de pauta da 

resolução sobre… Que versa sobre a eleição para o cargo de secretario da mesa diretora para o dia de 

hoje deixando para… Para a próxima sessão quando tivermos aqui 100% de presença dos vereadores 

pra valorizar ainda mais este… Esta eleição. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador só corrigindo a resolução ela não tem nada haver com a eleição não, só pra dar a suspensão 

da eleição nós temos que fazer para esta corrigindo o regimento interno. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Agradeço presidente então a gente pede aqui a retirada é… A retirada… Aqui então o 

adiamento da eleição né? Sendo aqui solidário a vereadora Gessiléa vereadora desta Casa então peço 

adiamento para a próxima sessão e que esta eleição possa não ocorrer quando tiver aqui 100% da… De 

presença de todos os vereadores isso vai valorizar a eleição para tão importante cargo da Câmara de 

Atílio Vivacqua quero aqui cumprimentar o técnico agrícola Leandro Guarnier funcionário a 11 anos 

da prefeitura de Atílio Vivacqua creio que presta importante serviço da secretaria municipal de 

desenvolvimento rural e meio ambiente no Município de Atílio Vivacqua obrigado Leandro por esta 

aqui presente analisando… Valorizando a sessão do dia de hoje, eu quero senhor presidente é falar 

aqui sobre as indicações que nós tivemos ai que iniciativa de se apresentar para o conhecimento de 

todos os vereadores desta Casa para que possa então é seguimos tramites legais desta Casa deste 

plenário e que seja portanto… Chegue portanto as mãos do prefeito municipal de Atílio Vivacqua para 

que sejam tomadas providências e aqui temos a indicação 001/2014 Que onde a gente pede para que 

seja tomada providencias a respeito da melhoria do sistema de transmissão de televisão em todo o 

território do Município de Atílio Vivacqua, nós sabendo que este problema ele é antigo ele não 

começou hoje não começou ontem né? É um problema bem antigo mais carece de solução urgente 

urgentíssima haja visto que uma grande parcela da nossa população não tem acesso a parabólica não 

tem acesso a outra meios é né? Comunicação referente à televisão então é o sinal que recebemos 

principalmente da teve globo aqui não Município tem época que funciona bem mais tem época que 
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some então eu não tive preparado por varias pessoas nos últimos dias reclamando… Reclamando da 

transmissão é do sinal de televisão muito ruim chegando aos seus televisores e nas suas casa então eu 

achei por bem ouvir do plenário desta Casa fazer esta… Esta… Essa indicação nós sabemos aqui de 

uma… Um… Uma tensão muito grande do funcionário Edson né? É chamado ai, conhecido de todos 

como Sassurana inclusive é arriscando a própria vida e acabou que a ultima vez que ele foi ate a torre 

de televisão ele aconteceu um acidente com ele né? Parece que o carro ficou praticamente destruídos 

mais graças a Deus preservou a vida dele, preservou a saúde dele tantos problemas em relação ao se… 

Ao seu corpo neste acidente mais com todo o trabalho do Sassurana a gente… Quer dizer o trabalho 

que ele fez teve algumas limitações então nós estamos indicando ai pra pensar que o poder executivo 

municipal através do setor competente de pessoas competentes possam buscar as parcerias né? As 

possíveis parcerias para que seja então melhorada com o sistema de transmissão de televisão aqui no 

Município de Atílio Vivacqua e assim que possa atender uma grande parcela para a nossa população, 

para a nossa querida população do Município de Atílio Vivacqua a indicação nº02/2014 onde a gente 

indica providencias a criação e implementação do banco de horas no âmbito da administração 

municipal então é nós não podemos né? É apenas cobrar do funcionário publico nós temos também é 

que dar uma coisa a ele pra que através de benefícios também ele possa melhorar a produção do seu 

trabalho contribuir cada vez mais pelo desenvolvimento e crescimento do nosso Município então nós 

não vamos fazer a leitura de todo o documento mais é a idéia central desta edificação nada mais é que 

criar o banco de horas na prefeitura municipal de Atílio Vivacqua para que  acarreta compensação de 

salário para o pagamento de horas extras, então nós sabemos ate que a prefeitura já paga é algumas 

horas extras para funcionários mais a gente ta em contenção com esta aplicação regulamentar e enfim 

sacramentar esse direito sagrado do trabalhador se ele trabalhou a mais do que deve trabalhar 

diariamente e ele possa receber isso em forma de hora extra ou através uma vez instinto o banco de 

horas se a prefeitura não pagar as horas extras ele possa então lançar nota do descanso referente a essas 

horas trabalhadas a mais então eu entendo e peço a contribuição de todos os nobres colega vereadores 

eu entendo como sendo é uma indicação da mais alta importância e que o departamento de recursos 

humanos da prefeitura de Atílio Vivacqua bem como todo os setores da prefeitura possam implementar 

este banco de horas e assim é valorizar ainda mais os nossos trabalhadores do Município de Atílio 

Vivacqua da prefeitura municipal de Atílio Vivacqua. A indicação 03 ela também é referente ao nossos 
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trabalhadores que indica providencia quanto ao uso do equipamento individual EPI no âmbito da 

administração publica municipal mas sabemos que este assunto já fora debatido aqui nesta Casa por 

varias vezes é uma reivindicação também antiga dos nossos trabalhadores então a questão do EPI nada 

mais é do que é… É prover né? Os trabalhadores de equipamentos adequados para que possa ter 

proteção para a sua própria saúde não é então onde ele vai trabalhar é precisa de luva ele tem que ter a 

luva nas mãos para evitar contaminação evitar acidentes e etc., né? Se ele precisa de um capacete, por 

exemplo, pra proteger a cabeça então que seja providenciado este capacete, se ele precisa de um óculos 

protetor né? Para os olhos então que seja concedido pelo executivo esse óculos né? Para que o 

trabalhado possa estar prestando serviço de melhor qualidade e com maior segurança para a sua saúde, 

isso aqui quero dizer que a questão dessa exigência do EPI dos equipamentos de proteção individual 

ele esta é bastante fundamentado na norma regulamentadora NR6 item 6.3onde diz o seguinte que a 

empresa é obrigada a fornecer aos empregados prontamente o EPI adequado ao risco em perfeito 

estado de conservação e funcionamento as seguintes circunstâncias: A- seja transferida de ordem geral 

não ofereça completa proteção nos riscos de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais e do 

trabalho. B – Enquanto as devidas proteção coletiva se refere ser implantada e ser atendendo as 

situações de emergência. Então quero também é solicitar é… Pedir aos nobres colegas vereadores que 

possam também estar apoiando esta indicação nós entendemos também que seja ta mais alta 

importância e com certeza vai beneficiar muito os trabalhadores da prefeitura municipal de Atílio 

Vivacqua e a indicação 04/2014- também desrespeito aos nossos funcionários da prefeitura e indica 

providencia quanto a criação do mapa de risco e a concessão de adicional de insalubridade e 

periculosidade no âmbito da estação publica municipal então nós… Me parecer que a prefeitura… Eu 

tive conversando com o secretario de administração é a um tempo atrás já foi inclusive feitos os 

estudos nessa… Nesse sentido mais é importante que este mapa de risco ele seja atualizado né? E que 

seja então feito dentre todos os funcionários que prestam serviço para a prefeitura para que então possa 

identificar o serviço insalubre e o serviço periculoso para que o funcionário uma vez tendo direito né? 

Tendo o direito a este benefícios que os mesmo sejam concedidos aos funcionários então pedimos né? 

Que seja efetuado o estudo e posterior construção do mapa de risco da prefeitura municipal de Atílio 

Vivacqua para correta e adequada concessão dos servidores do direito ao adicional de insalubridade e 

periculosidade então por entender também que seja da mais alta importância esta indicação peço aos 
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nobres colegas vereadores que possam estar apoiando porque com certeza ira fazer ai grande 

benefícios para os funcionários públicos do município de Atílio Vivacqua. Quero agradecer muito 

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

Delorence Gava (Vereador):- Quanto às indicações do líder do prefeito Jose da Costa Neto em meu 

nome eu sou favorável e concordo com as indicações e também vou ser solidário a vereadora Gessiléa, 

e vereador José da Costa Neto a respeito da eleição da mesa quanto ao cargo de secretario é por motivo 

de ausência de dois nobres vereadores por motivos de saúde né? Seria injusto nós votarmos aqui hoje 

aqui né? Sobre esta pasta e sobre o projeto né? Sobre a lei complementar nº001/2014 quando se refere 

o cargo de diretor de administração e finanças desta Casa é nós temos que observar um ligeiro 

aumento de mais ou menos R$500,00 no funcionário então quando a gente fala em aumento salarial 

temos que observar a quantidade né? Sendo que o funcionário que ganha hoje no Município mais ou 

menos R$2.700,00 ele não tem… R$2.200,00 ele não tem um aumento de pro outro de R$500,00 um 

servidor publico então gostaria de que os nobres vereadores se atentasse a isso e peço ao presidente 

uma vista para pra gente compara esse cargo com executivo né? O cargo de diretora de administração 

e finanças pra gente compara o valor salarial do cargo de diretor de finanças da Câmara com o 

executivo pra gente ver ter uma media tá? E gostaria que os nobres vereadores entendesse isso como 

uma… Uma vista para… Para uma próxima sessão sem mais para o momento passo a palavra ao 

presidente. Pedido de vista para uma lei complementar nº004/2014, um pedido de vista para a revisão 

de… De salário né? É em contra partida um funcionário ele num do executivo ele num tem um reajuste 

de R$500,00 anualmente né? Sendo que o cargo hoje pleiteado paga-se R$2.000,00 R$2.200,00 se eu 

não me engano e ta aqui o pedido para R$2.700,00 então é um aumento considerado de um ano para o 

outro então que queria pedir uma vista sobre esse projeto essa lei complementar em comparação com o 

executivo pra gente ver a proporção se tem como a gente botar se não tem se tem como reduzir ta? 

Passo a palavra pro presidente sem mais para o momento obrigado. / Romildo Sérgio Abreu 

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

momento eu agradeço a Deus por mais esta noite maravilhosa, esta chuva abençoada que veio num 

momento que mais nós precisávamos dela e Deus é fiel aprovando a fé de todos nós. Cumprimento o 

presidente desta Casa o vereador Romildo Sergio, secretario hoje o Thiago Gava vereador Thiago, Dr. 

Moacyr compondo o corpo jurídico desta Casa, a vice-presidente vereadora Gessiléa, todos os 
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funcionários desta Casa, vereadores, pessoas que nos visita nesta tarde, dona Isabel, 100% Batista 

obrigado pela presença de vocês. Eu estava atento quando a vice-presidente desta Casa comentou a 

respeito do calçamento da rua e eu já tinha notado no papel pra esta falando hoje sobre… Porque tem 

muitas pessoas ali me ligando pedindo pra ir lá ver perguntando se o vereador não só passa na Grota 

quando é época de campanha e então é um dos assuntos, outro assunto também que o pessoal tem me 

cobrado bastante por mora no interior é na comunidade distante é a respeito desta farmácia aqui que só 

atende ate as 11: 00 horas então líder do prefeito nós… O que nós podemos fazer o que o senhor acha? 

Reunir com o prefeito porque eles trouxeram pra gente pra depois conversarmos ai conversando sobre 

este assunto que a… O publico do interior principalmente tem sofrido muito reclamado muito sobre 

isso, e gostaria também deixar aqui registrado aqui que nós estamos ai é começando a chuva, a chuva 

que antecede ai no mês de março sempre é bom de chuva a patrol passou na estrada que liga 

Independência e logo ali antes da… Daquela após a fazenda do prefeito licenciado Jose Luiz tem uma 

pontezinha antiga Amapá e a patrol passou ali e ela fez uma… Um funil então ta tendo um acumulo de 

água muito grande e quando eu vim hoje para o nosso trabalho é tinha muita água e eu levantei o pé 

então eu gostaria de deixar registrado aqui que isso o secretario de obra é uma pessoa lá com uma 

enxada e faça um dreno muito… Tem bastante água de repente passa um carro ali eletrônico da uma 

batida ali uma subida fica a pé, e gostaria também de estar comunicando o presidente desta Casa o 

vereador Romildo Sergio que esta semana uma senhora de Flecheiras moradora de Flecheiras me 

procurou e pediu que é… Que pudesse estar dando um apoio a ela para que ela conseguisse algum 

material que ela estava fazendo a reforma de uma casa próximo a caixa d’água no morinho desta caixa 

d’água de Flecheiras e eu disse pra ela o seguinte que eu ia estar conversando com a assistente social 

pra gente estar vendo o que fazer pra encaminhar ela pra ver se ela consegue este beneficio só que eu 

gostaria depois de estar conversando o presidente desta Casa que passando o nome dessa pessoa pra 

ele para que ele possa né? Acompanhar o caso se esta pessoa realmente é proprietária deste imóvel e o 

que possa estar fazendo desde já eu conto ai com apoio do presidente desta Casa vereador Romildo 

Sergio para que possa ai atender uma pessoa aqui de sua comunidade. E gostaria de dizer que a 

respeito dos projetos que nós temos ai pra ser votado eu quero dizer que o vereador Jovaci não é 

aquele que é de estar votando projeto contra isso que nós tivemos é de importância do Município vai 

estar atendendo a nossa população este vereador aqui jamais vai votar contra aquele que o vereador 
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entender que é de bom para o Município e para a população com certeza o vereador é solidário. / José 

da Costa Neto (Vereador):- Vereador me permite uma parte? Vossa excelência, pois não presidente? 

/ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não falei com você não. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Vossa excelência é citou em relação à farmácia né? Que atende aqui ao Município esse 

assunto também já foi trazido pra cá algumas vezes e então nós queremos assumir compromisso de 

trazer um primeiro contato com a secretaria municipal de saúde né? E com o prefeito municipal a 

possibilidade… Possibilidade de estender o horário de funcionamento desta… Desse atendimento eu 

tive conversando com o vereador agora vereador Itamar Cristo e ele colocou a questão de quem… De 

quem né? É… É depende do TRANSPOP né? Ai às vezes chega de manha quer dizer… Chega na 

metade do dia ai tem que ficar ate a tarde né? Então se ele tivesse um atendimento mais rápido faria 

um retorno mais rápido também né? Então nós assumimos aqui o compromisso né? De fazer esta 

primeira conversa e trazer a informação para esta Casa se não for possível a solução que possa então 

trazer outra forma né? Solicitar a agenda da secretaria Adriana aqui na Casa para dar maiores 

explicações em fim mais pensando sempre né? No bem estar da nossa comunidade e melhorar cada 

vez mais o nosso atendimento então e com relação ao problema da estrada vamos estar passando para 

o secretario Marcio Menegussi que ele possa fazer uma visita no local e tomar ai as devidas 

providencias, obrigado vereador. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Gostaria de estar agradecendo 

o apoio do vereador Jose Neto, vereador Itamar, porque uma pessoa muito próxima a mim me disse o 

seguinte estava na farmácia e não retirou o remédio e saiu ai ficava os que e esperaram e deu 11:00 

horas 5 pra 11:00 e ficaram com as pessoas lá dentro pra pegar o remédio e sair só que deu o horário 

de 11:00 horas chegou uma pessoa ali, chegou um cidadão ali e o cidadão ficou inconformado com a 

situação e eu ate entendo ele mais não ia atender então…Então a pessoa ficou muito chateada quase 

que deu briga ali então quer dizer antes que aconteça um problema maior né? Então quem sabe ai a 

gente né? Conversando a gente consiga ai estendendo o horário de funcionamento da farmácia. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador só pra eu estava no posicionamento de 

vossa excelência eu acho muito difícil que isso aconteça nós já enfrentamos isso ano passado ano 

retrasado não implicasse apenas em horário de funcionamento, implica na contratação de um 

profissional farmacêutico não sei se o nome correto é esse e que gera um recurso e os cofres do 

Município, então é isso a dificuldade pelo menos ate o ano passado no conseguia a adequação que tem 
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por lei a presença de um farmacêutico a disposição assim como deveria ter também nas farmácias 

todas as farmácias do Município não sei se cumprem a lei, mais que é obrigação é a lei é pra todas as 

prescrições dos medicamentos entrega do medicamento tem que ter a presença do profissional o 

Município aqui não é diferente. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Gostaria de pedir uma parte 

ao vereador ao presidente também e o nobre vereador Jovaci, é a respeito do… Da sua fala né? Em 

conversa com a secretaria é a Adriana é como eu sou funcionário da saúde também isso é uma 

reivindicação de um tempo dos pacientes é que são atendidos em unidades de saúdes são atendidos no 

hospital né? Inclusive é seria um ponto de atendimento também no Alto Niterói com a farmácia lá, né? 

Mais foi montado a antena e no outro dia ela sumiu né? Então era mais uma oportunidade que poderia 

ser atendida e não foi né? E o vereador Presidente foi bem claro né? E que a secretaria me passou foi 

que não temos funcionário pra esta atendendo a demanda nesse horário por quê? Porque nós temos 

uma farmacêutica no hospital que atende este período da manha, tem uma tem que ficar lá e uma que 

atende aqui na atenção básica então ocorrera o quadro de funcionário e tinha que ver uma coisa 

alternativa ai teve o processo seletivo não foi colocado no processo seletivo né? A gente pode agora 

sentar com o executivo com a secretaria pra ta vendo qual a melhor maneira que tanto o morador 

Atiliense do interior quanto o da área urbana sofre com essa… Com essa falta de profissional no 

período da tarde ta Ok? Vereador? / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Agradeço aqui né? Ao 

esclarecimento de cada um nobres colegas vereadores essa é a preocupação de cada vereador então é 

essa é a nossa Casa de Leis sempre trazer os assuntos né? Pra sobre sair correto atrás para que seja 

discutido aqui né? No plenário. Gostaria de estar aqui também dizendo ao plenário passando a palavra 

explicando para os nobres colegas vereadores né? Que na semana passada é eu fiz né? A minha 

inscrição para concorrer ao cargo de secretario da mesa diretora e não sei né? Se tem algum 

requerimento né? Porque o prazo era de 48 horas antes da data de hoje gostaria ate de estar pedindo o 

presidente desta Casa que ele pudesse me dizer se tem algum requerimento ate retroativo e eu quero 

dizer o seguinte é não sou vereador de fazer oposição a ninguém votei com vocês vereadores com o 

cargo da mesa diretora né? Porque foi nove votos então o meu voto foi para o presidente e secretário e 

gostaria de dizer aos nobres colegas vereadores que eles colocassem uma coisa em cada consciência de 

cada um do nobre colega vereador Jovaci colega de vocês é já teve uma pequena passagem nessa Casa 

nunca foi de armar barraco e não é agora que o vereador vai querer fazer isso se tivesse um vereador 
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por livre e espontânea vontade e chegasse pra mim e falasse… dissesse: “Vereador é não concorre ao 

cargo não eu quero concorrer a aquele cargo.” Sim eu não tinha colocado o meu nome pra ser 

candidato mais sim coloquei o meu nome porque eu sabia que não tinha ninguém quero aqui pedir 

desculpa ate não ter falado antes aos vereadores né? O vereador Jose Papaceni não se encontra bem 

né? Ta com problema de saúde que Deus possa né? Esta ai dando uma força ai dando a ele… Foi 

protocolado antes tudo bem porque todo mundo foi avisado só falando da ausência mais… Com a 

presença e mais eleições viram por vim… Mais eleições iram por vim, não se esqueça disso o mal do 

urubu é achar que o boi ta morto, dos meus direitos eu tenho que defender e removo também lá fora a 

nossa vida é outra mais eu sou vereador aqui e não sou vereador de oposição se alguém vim de lá 

alguma coisa contra que o vereador de oposição não pode ter uma vaga nessa mesa diretora eu digo o 

meu respeito a essas pessoas estão enganadas, sou muito feliz por ser vereador adoro estar com todos 

os colegas vereadores tenho feito um trabalho muito grande um trabalho um trabalho esforçado com 

toda a dedicação então é triste não…  Pro vereador não esta aqui hoje por doença não, eu fico triste 

porque não protocolaram o pedido não tem e na hora certa só por isso se tivesse feito o protocolo as 48 

horas jamais eu viria a esta tribuna falar alguma coisa então que sirva de exemplo para as próximas 

vezes que acontecer isso vocês pensa bem o que o vereador Jovaci esta desabafando hoje vocês me 

desculpem tá? Mais eu só fiz esta reclamação por isso, e essa aqui é uma Casa de Leis então passou o 

prazo eu não posso acordar, nós temos ai o procurador jurídico dessa Casa, o presidente desta Casa só 

quero que vocês… Só quero que vocês entendam bem isso eu não vou morrer por não ser secretario 

mais eu sinto cheiro de fumaça no ar boa noite a todos. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereadora Gessiléa? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Excelentíssimo 

senhor presidente Romildo Sergio, Secretario que esta nos auxiliando hoje Thiago, nosso procurador 

Jurídico Dr. Moacyr, a Isabel que continua ali nos prestigiando com a sua presença colegas vereadores 

boa noite a todos eu honestamente não podia imaginar nunca que você ficaria tão magoado dessa 

maneira bom a minha intenção não foi essa de magoá-lo e… E venho a esta tribuna o seguinte é 

realmente foi ate eu li na sessão que tinha ate 48 horas para protocolar o pedido mais eu na verdade 

queria que os… Estivesse aqui pra votar nessa sessão que né? Importante não só pra você mais como 

pra todos nós que foi dito isso mais é o que eu achei interessante é você de repente foi mais de uma 

forma pessoal de uma forma assim de como se ate de ameaça né? Bom em fim mais não é essa a 
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intenção Jovaci você será o secretario por você ser o único protocolado… Que protocolou o seu pedido 

isso ai é óbvio todo mundo sabe disso foi dito lido isso na mesa por mim ate se você lembra foi dito 

por mim tinha 48 horas como é que você fez este pedido em fim será votado na próxima terça-feira e 

você será com todos os nove você não votou com os nove, não foram nove que elegeram a mesa? Será 

votado o nome do secretario por nove votos então quer dizer é… É eu acho que de repente você se 

precipitou em querer julga ate achar que tem fumaça mais em fim… É, por exemplo, você que o seu 

protocolo vai ser valido na próxima sessão e o Pedro se eu falei é por que ele tinha comentado comigo 

que tinha interesse e nem passou despercebido não foi por ser oposição ou posição e Jovaci concedo a 

parte com todo prazer concedo a parte pra você. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Ate eu próprio 

vereadora não posso dizer que eu sou oposição né? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- 

Quem disse oposição foi você não foi eu, mas em fim a gente ta aqui pra poder contribuir e vai ser um 

prazer ter você na mesa ali que você vai ser o secretario eleito por esta Casa de Leis, secretario desta 

Casa será você, então já de ante mão já lhe dou o parabéns a você obrigada. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge. Vereador Itamar, a Vereadora esta querendo 

derrubar a vossa excelência por isso ela fez isso. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- 

Cumprimentar o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio Abreu Machado, vice presidente 

Gessiléa, Thiago o secretario, o assessor jurídico desta Casa Dr. Moacyr Travaglia, funcionários desta 

Casa, nobres colegas vereadores, Batista incansável sempre junto com a gente nessa tribuna, a dona 

Isabel também uma satisfação muito grande a senhora esta aqui junto com a gente nessa tribuna e 

agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui nessa tribuna é eu quero aqui agradecer o prefeito Almir 

Lima Barros quando… Em Antas vieram à diretora me ligou preocupadíssima com o problema da 

água e eu tive com o Almir, secretario Sandro quero agradecer eles pelo atendimento que fizeram em 

Antas um trabalho bom levaram sete pessoas  lá pro auto da serra aonde fica… Né? Vereador Roberto 

mais foi feito um trabalho de qualidade onde foi pedido obrigado ao prefeito, obrigado ao secretario e 

funcionários que ali prestaram aquele trabalho… Aquele serviço e os moradores ficaram muito 

satisfeitos e quanto as indicações do vereador líder do prefeito Jose da Costa Neto sou favorável 

vereador porque são indicações de uma avalia tremenda… Vou votar favorável com certeza e o meu 

voto vai ser favorável e também o do vereador Thiago favorável nas suas falas sobre… Sobre equipara 

salário e você fez o pedido de vista e eu sou favorável também vereador e aqui fica o meu pedido 
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também porque reforçando as falas do vereador Thiago porque a gente tem que fazer e votar e votar de 

pé no chão mais pra ninguém ficar prejudicado e quanto as falas do meu amigo Jovaci ele falou sobre a 

saúde e esse horário é uma coisa que a gente vem detalhando já conversei uma vez também com o 

prefeito Jose Luiz e agora com o Almir né? A gente conversou com prefeito Almir e ai o vereador 

também Jose da Costa Neto e o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio fez o esclarecimento 

eu ate tinha falado pro nobre colega vereador Jose da Costa Neto que tudo acrescenta… É tem despesa 

e ambos o presidente desta Casa falou fez uma colocação que acha que deu pro vereador também 

entender que vem e o horário não bate e o cara se revolta, isso tudo tem que ter uma explicação pra ser 

solucionado o problema e vereador e quanto falar sobre o… Eu fiquei atentamente ouvindo vossa 

excelência tem as suas razoes mais eu fiquei muito sensibilizado também quando a… O vereador Jose 

Geraldo Papaceni se encontra no hospital internado e o que Deus assim esteja… Eu estimo a melhora 

dele e o vereador Pedro Sampaio também não se encontra porque hoje é ele que tem um problema e 

daqui a pouco ou amanha pode ser eu, e eu fiquei sinceramente sensibilizado assim por não estar os 

nove completo aqui na Casa e eu ate concordo com o nobre colega pra que deixa isso pra ser votado na 

sessão seguinte é com a presença de todos fica uma coisa mais adequada então agradeço a todos, uma 

boa noite e muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Que queria fazer uns 

comentários sem voltar a tribuna primeiro lembrar os colegas que não quero ser advogado do diabo 

nessa questão do… Da farmácia mais acho muito difícil mudar e se nós lembrarmos bem quem 

implantou este sistema o secretario de saúde… Que implantou era o atual prefeito hoje né? Se formos 

conversar e ele que implantou este sistema dificilmente vai mudar porque foi ele que ano passado ou 

ano retrasado não sei se me lembro direito quem implantou esta forma de trabalho né? E tal nós 

achamos difícil que isso mude tá? Sobre o requerimento as indicações do vereador Jose da Costa Neto, 

sou prontamente favorável que goza de um prestigio grande ao prefeito por ser o seu líder e tenho 

certeza de que vai conseguir né? Alcançar os seus pedidos porque goza de uma posição privilegiada 

nessa Casa em relação ao Executivo e alem do mais pelo que nós estamos sabendo nós falamos muito 

nesta Casa de valor ali da… Da folha de pagamento no teto né? Que seria preciso dispensar e 

remanejar mais eu to vendo muito ao contrario só hoje eu vim dois funcionários novos né? E não do 

processo seletivo tenho comunicação de cargos que ganham razoavelmente bem só hoje eu vi dois uma 

no RH, soube de outro lá na agricultura então aquela conversa de que não tinha verba que tava no 
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limite vereador isso deve ser… Não teve ser verdade né? Por que se não tem dinheiro para dar 

aumento, não tem dinheiro pra melhorar salário, não tem dinheiro para melhorar o ticket nós estamos 

contratando né? Tinha que remanejar os funcionários existente estamos os contrato novos, então sou 

favorável a indicações de vossa excelência né? Sinal que o Município vai poder arcar ai com pouco 

mais de… De despesa ponderando de alguma forma já que tem entrado novos ai trabalhando e não 

sendo remanejando pro quadro já existente aconteceram também algumas efetivações novas né? E sou 

totalmente favorável a indicação de vossa excelência e tenho certeza que vossa excelência que goza de 

um grande prestigio ao executivo por ser o líder vai conseguir de uma forma muito rápida essas suas 

indicações. / José da Costa Neto (Vereador):- Presidente eu queria fazer uma colocação referente a 

fala do nobre colega vereador Jovaci. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pode ser no 

horário de liderança? / José da Costa Neto (Vereador):- Antes do horário de liderança. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então esta liberado o horário de liderança. / José da Costa 

Neto (Vereador):- Posso usar a tribuna? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pode. / 

José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente nobre colegas vereadores é queria apenas dizer o 

seguinte tive ate comentando com o nosso assessor Dr. Moacyr é o processo na verdade ele ficou um 

pouco confuso pra nós vereadores, a verdade… A grande verdade é essa né? E então veja bem, to 

entendo perfeitamente a… A colocação e de certa forma a indignação do nobre colega vereador Jovaci 

e… E na verdade ele ta com a razão por que o processo ficou confuso eu fiz a defesa aqui vereador do 

adiamento da… Da… Do processo eleitoral ate porque nós vereadores somos eleitos pelo direto da 

população não é então eu não abro mão sou defensor numero 1 do processo democrático de direito né? 

Então nós estamos preocupado principalmente por a gente ter sido votado então nós estamos aqui 

porque nós fomos eleitos então eu defendo quando existe um cargo a ser defendido que seja é… É que 

seja feito através de processo de votação não é? Então quando eu pedi o adiamento da eleição eu 

imaginava que ate porque o vereador… O nobre colega vereador Pedro Sampaio não tinha manifestado 

a intenção de concorrer ao cargo então foram as minhas falas quer dizer ate pra valorizar o processo 

interessante que tivesse tenha um candidato o interessante se tivesse dois, três, quatro né? E ai a gente 

abrir o processo de votação e escolher o secretario nada contra vossa excelência ate porque a vossa 

excelência já assumiu aqui o é cargo de secretario na sessão anterior por sinal teve um belo 

desempenho nada contra vossa excelência nada contra o partido que vossa excelência representa aqui 
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nesta Casa, mais eu pedi o adiamento vereadora Gessiléa apenas é entendendo que ainda teria prazo 

hábil né? Tempo hábil para a inscrição de novos colegas vereadores né? Eu desde… Desde então eu já 

tinha manifestado e manifesto aqui não tenho interesse de concorrer ao cargo de secretario da mesa 

diretora, se tivesse já teria feito a minha inscrição pra concorrer mais entendo a vossa excelência 

entendo a vossa excelência e lhe dizer o seguinte quando eu né? E tenho certeza que a vereadora 

Gessiléa teve a mesma intenção né? O vereador Thiago Gava a mesa intenção é de que a gente possa 

então valorizar o processo né? Ou seja, é um se tivesse somente a vossa excelência é candidato ótimo 

não tem problema né? A manifestação de nem uma mais vereador vamos abrir o processo eleitoral 

vamos né? Como já disse da mesma forma que nós recebemos o voto pra estarmos aqui né? Vamos 

votar também para eleger o novo secretario desta Casa então quero dizer e deixar bem claro eu sou 

defensor numero um da democracia do processo democrático então quando eu pedi a adição do 

processo então foi apenas pensando nisso não é pra fazer nem uma manobra ate porque e ai e defesa 

aqui também ao presidente nobre colega vereador Romildo Sergio ate porque né? Não tem nada 

decidido ainda o presidente pode colocar a sessão a votação na sessão de hoje isso né? É prerrogativa 

da mesa diretora o modo de colocar para o plenário decidi então na verdade vossa excelência fez uma 

falta mais diante de uma solução parece que não tem nada ainda deferido como que a gente vai atuar 

nesse processo mais quero apenas vereador dizer que… Que a gente tem todo o respeito né? A vossa 

excelência né? Ao partido que vossa excelência representa nessa Casa sua atuação parlamentar não 

temos nada contra né? A suas atitudes seu comportamento nessa Casa apenas quando eu pedi o 

adiamento da eleição foi apenas pensando que poderíamos ter aqui mais um, mais dois candidatos 

inscritos ou ate que tivesse somente a vossa excelência mais que a gente pudesse também estar 

votando na próxima sessão com todos os vereadores presentes né? Interessante seria isso ai claro que 

nós temos plenas condições de decidir hoje né? Não tem problema mais… Mais aquilo é como eu 

disse seria interessante seria que 100% dos vereadores estivessem presente se houvesse… É houver 

tempo hábil que outro…  Que outros colegas possam fazer as suas inscrições mais eu respeito a sua 

inscrição a sua manifestação e não temos eu pelo menos da minha parte não… Não tenho aqui nada 

contra a atuação de vossa excelência que o partido vossa excelência representa sua atuação nesta Casa, 

presidente eu agradeço muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Já que 

abrimos uma exceção o vereador Thiago Gava. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Quando eu fui 



 
 

81 

“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 

solidário a vereadora Gessiléa e ao vereador Jose da Costa Neto, nada contra a pessoa do nobre 

vereador Jovaci né? Entrei nessa Casa é a minha terceira sessão e pode observar o desempenho do 

nobre vereador nessa mesa é só que como o vereador Jose da Costa Neto disse nós entramos com o 

voto e os dois votos dos vereadores que não se fazem presente aqui são por motivos de doença né? Nós 

sabemos que… Que era de 48 horas para protocolar né? Eu não vi o vereador Pedro Sampaio nessa 

semana ele se manifestou aqui com o interesse de ser candidatado não sei do paradeiro dele fui saber 

hoje que vossa excelência estaria hospitalizado então a gente não sabe a situação do nobre vereador 

Pedro Sampaio nobre vereador Jose Geraldo Papaceni que se encontra internado é uma justificativa pra 

gente, mais o nobre vereador Pedro Sampaio será que ele ta de atestado, será que ele ta né? Com uma 

dengue que tem 4,5 dias de atestado né? Tem este período agora então eu como funcionário da saúde 

vereador Jovaci nada contra a sua pessoa pelo que eu percebi aqui vossa excelência faz um excelente 

trabalho fui solidário a vereadora Gessiléa e o vereador Jose da Costa Neto em respeito aos dois nobres 

vereadores que se encontra ausente por motivo de saúde e justificado e nada melhor que os nove 

estejam na Casa para decidir tá? Então a minha palavra que eu tenho pra vossa excelência é que te 

parabenizo pelo seu trabalho se for você eu né? Te desejo sorte nessa nova etapa e simplesmente 

deixei a minha palavra aqui de solidariedade aos dois nobres vereadores ausentes, muito obrigado. / 

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

(Vereador):- Eu novamente eu gostaria de dirigir a palavra ao vereador Jose Neto a minha reclamação 

foi com base em cima né? Da lei por que como disse a vice-presidente da Casa havia 48 horas né? Pra 

quem quisesse concorrer o cargo vim aqui e protocolar então… Então o que acontece é eu e o vereador 

Roberto Alemonge nós ficamos a semana inteira ai fazendo um trabalho né? Vereador Roberto e não 

tava dando tempo de vim na Casa, na sexta feira eu vim aqui ai eu procurei a secretaria Jessica e 

perguntei a secretaria Jessica “secretaria tem algum candidato ao cargo de secretario?” ,  “ não 

vereador ainda não” ainda eu conversei com a Jessica ainda não Jessica se tivesse mais alguém as 

vezes eu ate nem né? Candidataria vou me candidatar, me candidatei no momento certo né? E… E no 

tempo determinado as 48 horas então o que eu achei muito estranho é porque… Porque é eu tenho 

experiência vai esta explicando eu quero que ate ele explique né? Porque nós temos hoje na Casa dois 

terço e sobra um independente não to falando deles que Deus ilumine eles e que cure os dois mais 

rápido possível que eles possam estar com a gente só que é isso aqui é uma Casa de Leis então eu 



 
 

82 

“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 

gostaria de fizesse como manda a lei 100% que é isso ai pra ficar bonito mais eu não estou zangado 

com os vereadores que foram a favor não eu só defendo que tem que se cumprir né? Vereador Jose 

Neto, o Zé Neto coitado ainda não sabia que não tinha protocolo na Casa não foi vereador Então eu 

agradeço o apoio de vocês vereador Thiago chegou aqui agora né? Esta ali sentado fazendo o trabalho 

é isso mesmo nós estamos aqui pra trabalhar não… Tem que acabar com esse negocio de rejeição 

porque  Atílio Vivacqua foi assim a muito tempo há vereador quer ta na mesa diretora tem que ser 

tudo, tudo num grupo só, nós temos que acabar com isso, hoje nós estamos vendo ai o racismo um 

monte de coisa ai na televisão o pessoal denunciando então nós temos que acabar com isso entendeu 

porque no meu entender é outra coisa se eu entendi errado Deus vai me perdoar tenho certeza obrigado 

pela parte. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Deixa eu só fazer uma posição da 

presidência em relação a este episodio porque eu acho é normal né? Nós sabemos que todos nós 

estamos aqui com os nossos interesse e os interesse não são os mesmos não acho essa discussão é 

normal só queria deixar registrado desta presidência porque em momento algum… Momento algum eu 

procurei a estar presente neste processo ta aqui a secretaria da Casa Jessica, nosso procurador Moacyr 

se alguma vez eu procurei me inteirar aqui das formas dessa eleição do jeito dessa eleição pelo 

contrario foi o procurador desta Casa de me orientou falou faz esta resolução pra estar regulamentando 

a questão da lei, mas hora nem uma procurei saber do questão de como funciona horário de… De fazer 

o interesse  pelo… Pelo cargo não sabia de prazo não sabia de nada né? Porque se nós somos todos 

aqui eleitos conseqüentemente que todos aqui tem a capacidade de assumir esta secretaria todos e de 

forma alguma eu direcionar como presidente que tenho como função de ser mediador e de tentar a 

condução da melhor forma possível que eu iria me manifestar por um e outro de alguma forma eu ate 

pergunte o Dr. Moacyr se a lei em questão de vagar o cargo dessa formar o nosso regimento interno se 

tiver errado o senhor me corrige doutor por isso ele não fala ou fala vagamente dessa questão então nós 

vamos apenas esta regulamentando este artigo 19 né? Que nada mais é do que estar adequando a lei 

pra preencher o cargo vago deixado pela ausência do vereador eu gostaria que os colegas que estivesse 

votando esta resolução e tenho em vista que nós faremos a eleição no cargo de secretario na próxima 

sessão porque a maioria já se posicionou ai o plenário pela esta votação na próxima sessão né? De… 

De seis vereadores quatro já manifestaram o seu entendimento para votar na próxima sessão é o que a 

mesa entende faremos a eleição na próxima sessão ordinária, e gostaria que os colegas estivessem 
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votando este projeto de resolução que regulamenta esta questão de eleição de cargo de secretario. 

Primeiro nós vamos estar votando o regime de urgência apenas o regime de urgência. Regime de 

urgência o projeto de lei 001/2014- Que alterar a lei complementar 872 de 2010 e cria o cargo e da 

outras providências, apenas regime de urgência vereador Jose da Costa Neto? / José da Costa Neto 

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

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

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

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

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

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

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

Machado (Presidente):- Regime de urgência do projeto de lei do executivo que altera o artigo 1º da 

lei 1050 de 2014… Apenas regime de urgência vereador Jovaci? / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- 

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

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

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

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

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

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

Presidente):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado o regime de 

urgência do projeto de lei nº1050/2014. Serão provavelmente votados na próxima sessão, agora vamos 

estar votando o projeto de resolução 001/2014- não só o regime de urgência o projeto em si, vereador 

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

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

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

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

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

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

Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu 
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Machado (Presidente):- Aprovado… Aprovado por unanimidade o projeto 001/2014… A resolução 

001/2014, Projeto de resolução 002/2014 Concede homenagem titulo honorário de honra ao mérito 

2014 e da outras providencias e indica a senhora Sandra Lucia Canzian Lopes a ser homenageada pelo 

dia internacional da mulher e que é no dia 08 de março faremos no dia 07, vereador Jose da Costa 

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

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

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

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

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

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

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

Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o projeto de resolução 002/2014, horário de 

liderança PSDB. / José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobres colegas vereadores. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- A mesa diretora vai estar deferindo o pedido de vista 

do vereador Thiago Gava ao projeto suplementar 000/2014. / José da Costa Neto (Vereador):- Pois 

não é pra que fique registrado é nos anais desta Casa que na ultima semana é eu juntamente com a 

vereadora Gessiléa tivemos a honra é de receber aqui em nosso Município mais precisamente nas 

dependências desta Casa o nobre colega vereador de Vitoria é o matemático não é isso vereadora Luiz 

Emanuel do PSDB veio aqui nos fazer uma visita é a vereadora Gessiléa inclusive convidou uns 

colegas vereadores mais não foi possível a presença dos mesmos, mais apenas para registra importante 

visita ao nosso… Ao nosso Município de Vitoria Luiz Emanuel que colocou é o seu gabinete a 

disposição desta Casa dos vereadores aonde ele esta pronto ai para receber é as nossas… Nossas visitas 

e fazer as parcerias ai que for possíveis e necessárias para o bem estar do Município de Atílio 

Vivacqua, quero também senhor presidente e nobres colegas vereadores é ficou aqui evidente bastante 

evidente a necessidade de nós termos de fazer a reformulação do regimento interno desta Casa e 

também a reformulação e adequação da lei orgânica do Município de Atílio Vivacqua, então nós temos 

um pedido protocolado nessa Casa ao senhor presidente nobre colega vereador Romildo Sergio é 

falando da necessidade né? Que nós temos de reformular os tanto o regimento interno desta Casa 

quanto a Lei Orgânica do nosso Município então ficou evidente a preocupação nesta questão da 
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vagância do cargo de secretario é o Dr. Moacyr estava me mostrando o regimento interno por exemplo 

não prever ou seja ele não disse em relação a esta questão da vagância do cargo de secretario da mesa 

diretora ele… O regimento interno versa apenas a respeito da vagância de presidente e vice-presidente 

então quero é mais uma vez pedir aqui a compreensão do nosso presidente nobre colega vereador 

Romildo Sergio possa estar ai é atendendo a nossa solicitação e nomear a comissão para que nós 

possamos então dar esta contribuição para esta Casa e este Município fazendo ai a reformulação tanto 

do regimento interno bem como o da nossa lei orgânica e aproveitar ai os… Os grandes empréstimos 

ai de trabalhos que pertence ao conhecimento do Dr. Moacyr para que possa então estar auxiliando a 

todos os vereadores e mais precisamente a comissão que quer propor estas importantes e 

reformulações ai do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica então fica aqui mais uma vez a 

solicitação para que a gente possa dar esta… Essa importante contribuição para o nosso município 

muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não tendo mais matéria a delibera 

esta encerrada a sessão. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Suelen 

Rodrigues Verly, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2014. 
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