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Estado do Espírito Santo 

ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2014. 

 

Aos onze dias do mês de Março 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):- Senhores… Senhores boa tarde é com a graça de Deus declaro aberto mais uma sessão 

ordinária desta Casa, em seguida gostaria de estar convidando a vice-presidente desta Casa vereadora 

Gessiléa pra fazer parte da mesa diretora assim como o secretario Jovaci Duarte também pra fazer 

parte da mesa diretora, gostaria de estar pedindo ao vereador Jose da Costa Neto pra que faça a leitura 

do texto bíblico que se encontra em DEUTERONÔMIO 28, versículo de 1 ao 8, convido também o nosso 

assessor Dr. Moacyr pra fazer parte da mesa diretora. / José da Costa Neto (Vereador):- 

A fidelidade produz a bênção. Se você obedecer de fato a Javé seu Deus, cuidando de    colocar em 

prática todos os mandamentos que eu hoje lhe ordeno,  Javé seu Deus tornará você    superior a  todas 

 as nações da terra.  São estas as bênçãos que virão sobre você e o acompanharão, se  você  obedecer 

 a Javé seu Deus:Você será abençoado na cidade e abençoado também no campo.  Ser á abençoado o 

 fruto do seu ventre, o fruto do seu solo, o fruto de seus animais, a cria de suas vacas e a prole de 

suas ovelhas. Será abençoado o seu cesto e a sua  amassadeira.  Será  abençoado ao entrar e 

 abençoado ao sair. Javé entregará, já vencidos, os inimigos  que se  levantarem contra você; eles sairão 

contra você por um caminho, e por sete  caminhos  fugirão.  Javé  mandará  que a  bênção 

 fique com você em seus celeiros e em tudo o que você fizer. E o  abençoará na terra que  Javé seu 

 Deus lhe dará. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Permanecemos de pé para a 

execução do hino Nacional. Em seguida passo a palavra ao vereador secretario Jovaci para que faça a 

chamada nominal dos colegas vereadores assim como a leitura da pauta da ordem do dia. / Jovaci 

Duarte Lopes (Secretario):- Vereador Jose Papaceni. Presente! Vereador Jose Neto? / José da Costa 

Neto (Vereador):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Presente, vereador Pedro Sampaio. 

/ Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Vereador 

Roberto Alemonge? / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes 
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(Secretario):- Vereador Itamar Moreira dos Santos? / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- 

Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Vereador Thiago Gava? No momento se encontra 

ausente, vereador Presidente da Casa Romildo Sergio. Presente, presidente desta Casa vereadora 

Gessiléa, presente, e eu vereador Jovaci presente. Passo a palavra ao presidente. Programa… 

Pagamento de programa de melhoria de acesso e da qualidade PMAQ valor bruto: R$7.200,00. 

Programa pagamento de saúde bucal SOP valor bruto: R$8.920,00. Programa pagamento de 

núcleos de apoio a saúde da família MASF, Valor bruto: R$ 12.000,00. Programa pagamento de 

programa de melhoria do assessor e da qualidade PMAQ Valor bruto: R$7.200,00. Programa 

pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade PMAQ valor bruto: R$7.200,00. 

Programa de pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade PMAQ valor bruto: 

R$7.200,00. Programa pagamento de programa de assistência farmacêutica básica valor bruto: 

R$4.235,98. Projeto de lei nº 059/2003 iniciativa do poder executivo- Autoriza o poder executivo 

municipal a doar bem publico por licitação e imediatamente com condições previamente estabelecidas. 

Indicação nº05/2014- De iniciativa do poder parlamentar indica providencias a realização de obras no 

Município. Não tendo mais nada a lei passo a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Passo a palavra ao líder do prefeito Jose da Costa Neto. / José da Costa 

Neto (Vereador):- Excelentíssimo senhor presidente desta Casa o nosso boa tarde, o nosso boa tarde 

também ao nosso assessor Dr. Moacyr, boa tarde a nossa vice-presidente nobre colega vereadora 

Gessiléa, boa tarde ao nosso secretario vereador Jovaci Duarte, boa tarde aos nobres colegas 

vereadores o nosso amigo Batista, boa tarde também a todos os servidores desta Casa, agradecer a 

Deus por mais este dia de vida e trabalho nessa Casa com relação a pauta pra sessão do dia de hoje da 

forma que fora é colocado ate por mim né? Na sessão anterior em relação ao projeto 059/2013, e onde 

o executivo municipal solicita a autorização desta Casa de leis para doar bem publico é mais 

precisamente aquele espaço né? Que onde se encontra o terminal rodoviário onde este projeto solicita 

autorização desta Casa pra através de licitação e condições previamente estabelecidas no projeto que 

sita algumas condições pré-estabelecidas que então a Casa é a nossa Câmara de vereadores possa então 

a partir do momento das apreciações e assim nós colocamos na sessão anterior que o projeto ficaria na 

Casa né? Para as devidas analises e acatamento ai das questões e o recebimento das possíveis emendas 

dos vereadores para que a gente então pudesse estar melhorando este projeto para que o mesmo então 
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pudesse ser colocado em votação e ai nós conclamamos aos vereadores o projeto encontra-se na pauta 

para votação conclamamos ai aos… Aos vereadores para que possam estar fazendo a suas propostas 

acredito que é ate pelo fato pelo tempo também em relação a sessão passada para a sessão de hoje a 

gente que os vereadores é tenham interesse nesse projeto de fazer as sugestões que possam ter feito e 

se não fizeram que o presidente possa ta dando ai um prazo ai um tempo para que o vereador possa 

propor as emendas necessárias para que ele possa melhorar este projeto para a pauta da sessão de hoje 

é o que nós temos pro momento obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Jovaci, Vereador Jose Geraldo Papaceni, Pedro Sampaio, Vereadora Gessiléa, Vereador 

Roberto Alemonge, Vereador… Vereador Itamar, gostaria de estar registrando a presença do vereador 

Thiago Gava, abrindo o horário de segundo expediente do dia vereador Jose da Costa Neto, Vereador 

Jovaci Duarte. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Primeiramente eu agradeço a Deus por mais este 

dia de trabalho dia onde nós acabamos né? De estar reunido com pessoas que trabalham no nosso 

Município com dedicação e então primeiramente eu quero estar cumprimentando a todos que compõe 

a mesa o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio, vice-presidente vereadora Gessiléa, Dr. 

Moacyr compondo o corpo jurídico desta Casa nobres colegas vereadores, todos os funcionários desta 

Casa, Batista 101% obrigado pela presença Batista, e pra saber também né? Estar agradecendo ai aos 

nobres colegas vereadores pela confiança depositada em mim, porque me candidatei né? A vaga de 

secretario e graças a Deus a maioria confiou em mim e hoje é… É primeira sessão que eu participo 

como secretario desta Casa quero dizer a vocês que podem contar comigo, podem cobrar de mim e o 

que tiver no meu alcance para que nós possamos estar agilizado de melhor aqui nessa Casa pode contar 

com o apoio desse vereador eu quero ser fiel aos meus amigos né? Os nobres colegas vereadores 

assessorar esta Casa porque ta dando certo nós vamos estar dando um passo maior mais a frente e que 

é o que eu sempre digo compromisso, dedicação e amor naquilo que você faz você fazendo bem feito 

nunca se apagara o bem e gostaria de estar dizendo ao líder do prefeito vereador Jose da Costa Neto 

que a respeito né? Desse projeto que trata de doar um bem publico né? Na que localidade da rodoviária 

é este projeto tem que ser mexido de ser colocado varias emendas pelo jeito que ele ta né? Acredito 

que ele não esta bem amarado e eu ate gostaria de estar pedindo a vocês que este projeto não fosse 

votado hoje né? Porque é um projeto muito complicado, um projeto onde se você não pensar bem e 

votar com certeza com através de estudo bem aprofundado nós no dia de amanha poderemos ai ser 
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massacrado ai pela população né? Ter o nosso nome é como pessoas que trabalham contra o Município 

e eu tenho medo disso né? Então eu troco um apoio com os nobres colegas vereadores e né? Que a 

gente possa estar trabalhando este projeto pra que ele seja votado né? No futuro próximo ai que ele 

seja votado mais com firmeza e com certeza e eu agradeço novamente a cada um dos colegas muito 

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

Santos (Vereador):- Cumprimentar o presidente vereador Romildo Sergio, assessor jurídico desta 

Casa Dr. Moacyr, vice-presidente Gessiléa Sobreira, secretario Jovaci, nobres colegas vereadores, 

funcionários desta Casa assim cumprimento a todos agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui 

nessa tribuna porque assim ele nos permitiu, é eu quero lembra aqui eu lembrei de uma coisa que eu 

fiquei… Gostei muito quando eu estava participando… O vereador Jose da Costa Neto chefe do 

ENCAPER e o secretario Marcio Menegussi é… Só lembrando que fiquei feliz aonde me deram as 

falas lá muito obrigado e eu ate esqueci de citar é o nome do secretario Marcio falei sobre o secretario 

Jose da Costa Neto e me desculpas Marcio Menegussi e eu fiquei feliz quando o Marcio disse que pra 

chegar vereador Jovaci, presidente desta Casa Romildo Sergio que vai chegar um caminhão do 

PRONAF para que possa melhorar e ajudar mais os nossos produtores e a gente fica muito feliz com 

isso e que pelo desempenho do secretario Marcio e também aquelas mudas de laranja que chegou para 

o Município aonde a gente foi e da pra perceber que os nossos é agricultor produtores do nosso 

Município ficou feliz aonde eu estava terminando a gente conhece as dificuldades um pouco do 

produtor rural que também coloca… Também participa e vê a necessidade de hoje ele esta procurando 

renda trazer alguma renda a mais em sua propriedade mesmo sendo pequena,mais ele esta procurando 

a qualidade tem ai uma muda de café que também estar por vim e eu a gente especifica e aumenta a 

qualidade de renda da sua propriedade, parabéns Marcio Menegussi pelo seu trabalho, o seu esforço, a 

sua boa vontade e o vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Obrigado 

vereador. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- É quando ao projeto o grande líder também 

explicou aqui e disse de uma forma pra gente quando foi mencionado aqui uma emenda aqui vereador 

e a gente estava analisando eu… Eu por exemplo vou estar apto a votar mais uma coisa assim quem 

sou eu pra questionar o esclarecimento porque vamos colocar assim hoje por exemplo a doação será de 

natureza opcional cabendo ao proprietário a realizar obras e reformas no pavimento térreo no terminal 

rodoviário se… Se é por licitação que é por estado que vai ser licitado. / José da Costa Neto 
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(Vereador):- Com certeza. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Mais o que eu acho aqui que 

lá em baixo a obra como construir a cima pra dar inicio de obra vai lá… Eu gostaria eu as vezes eu sou 

um pouco leigo assim pra quem tem um esclarecimento melhor mais sabendo assim nós vamos 

trabalhar com isso, fazer isso uma obra assim o que vai funcionar para que ficasse tem que sentarmos o 

que vai ser aquele que vai funcionar porque amanha depois a pessoa que construiu vai colocar o que 

quiser vai colocar  pra funcionar, então eu acredito que nós vamos votar este projeto mais que 

melhorasse este projeto e assim para que os nobres colegas também façam uma analise ai um pouco 

melhor pra que a gente possa estar votando, mais votando com pé no chão e com a melhor autoridade 

muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Thiago não vai fazer uso 

da palavra, vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa tarde a todos queria ta 

aqui agradecendo a Deus por mais este dia de trabalho e agradecer por esta nessa Casa de leis, quero 

cumprimentar o presidente o vereador Romildo Sergio, A vice-presidente Gessiléa, secretario Jovaci, 

Dr. Moacyr, os colegas vereadores, os cooperadores desta Casa, que nos ajuda conduz o trabalho junto 

com a gente, Batista desanimado meu irmão levanta a cabeça rapaz vamos caminhar junto meu irmão 

ta tão desanimado hoje ta certo que hoje um contra tempo com você hoje mais é fato da vida estamos 

junto meu irmão, quero falar aqui o grande líder já passou pra nós esse projeto que para estar 

discutindo para tomarmos junto que não venha a… Que todos tenham um bom pensamento né? E cada 

um estudar da melhor forma ai quero aqui sair um pouco do que nós estamos falando e pedir aos 

vereadores e os colegas que a gente trabalha junto estamos com uma dificuldade ali sobre a Costa Sul 

de novo tão tendo umas reclamações ai inclusive pessoas que não são normais igual a gente pessoas 

que tem problema em especial e ta tento dificuldade em poder usar o veiculo que ela mesmo paga 

entendeu Dr. Moacyr e essa amiga da gente por varias vezes tem ficado a pé na rua e na cidade não é 

todo os motorista então é todos contra todos mais tem que ter um responsável por que ela é 

responsável por quem ela contrata essa menina é uma menina que faz unha aqui então é a Claudiane, 

por varias vezes tem ficado a pé doutor tem um tal de motorista virar pra ela e falar o pega de traz com 

covardia com ela quando algum cobrador vai ajudar ela joga a cadeira de roda em cima do ônibus e 

ainda vai balangando com ela daqui pra lá ou de lá pra cá gostaria de estar doutor de pedindo ajuda aos 

meus companheiros de trabalho pra ta, entendeu presidente? Pra ver o melhor caminho não to nisso 

por mim tamos nisso nessa causa pra ouvir esta pessoa porque o vereador esta aqui pra dar uma 
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satisfação e a pessoa vem na gente e ai o que eu faço preciso do caminho preciso de idéia, gostaria 

doutor Moacyr se possível contar com um responsável pela Costa Sul pra estarmos aqui pra ta 

trocando às idéias pensou doutor a gente a nossas pernas ai tudo certinho funciona tudo se ficar um dia 

a gente vai atender agora a pessoa inclusive doutor segundo a informação que eu tenho não estava 

junto com ela que ela fazer o sinal para o motorista, o motorista para o ônibus e pedir pêra um 

pouquinho que eu vou puxar o ônibus um metro dois metros e estacionar e larga a menina a pé, larga 

ela a pé encostar o ônibus e ir embora e ela ficar ali triste né? Né? Gessiléa imagine você o ônibus para 

vou encostar pra você subir no ônibus e ir embora e larga a menina a pé isso é um absurdo isso não 

existe gente isso não existe se for preciso convidamos ela pra vim aqui e gostaria que os vereadores me 

ajudassem nisso ai isso não é o Zé Papaceni tenho certeza que vocês todos que viram isso daí e a gente 

se unir com todo trabalho que a gente uniu caminhar junto pra procurar uma solução pra ver qual o 

melhor caminho se vocês puderem me ajudar doutor Moacyr se o melhor caminho seria como? 

Entendeu Presidente? A gente estar chamando ai alguém ai da  Costa Sul pra poder estar passando isso 

ai entendeu e vocês vereador o que acontece é a Diane ta do nosso lado aqui… Ue é uma pessoa muito 

humilde né? Eu sei o que a gente ta é vendo o melhor caminho… Não varias vezes, a informação que 

eu tenho é varias vezes, ta aqui ela é vizinha nossa tá? Inclusive teve aqui no dia internacional da 

Mulher ficamos muito feliz dela estar aqui é uma pessoa humilde é uma pessoa bacana trabalhadeira 

vive lutando lutou aqui pra, eu to falando o que é realmente sabendo o que estar acontecendo gostaria 

que vocês me dessem uma luz, muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Pedro Sampaio? / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Gostaria de cumprimentar a mesa na 

pessoa do senhor presidente vereador Romildo Sergio, nossa vice-presidente Gessiléa, secretario 

Jovaci Duarte, nosso assessor jurídico Dr. Moacyr, cumprimento todos os nobres colegas vereadores, 

servidores aqui desta Casa, Batista né? Já quase que… Vereador tentou ai levantar o seu astral ai mais 

tem que levar um beliscão, mais parabéns pra você pela sua presença muito obrigado. É eu vim a esta 

tribuna hoje só pra levantar aqui fazer uma pergunta tenho uma pergunta presidente eu… Eu ate do seu 

conhecimento que eu te liguei na manha de hoje sobre o assunto é que se trata do atendimento do 

nossos… As nossas pessoas né? Do Município através do nosso… nosso assessor através do nosso 

colega assessor jurídico publico desta Casa e eu fiquei meio atrapalhar porque na hora que a gente veio 

eu acabei ligando pra pessoa a pessoa disse que não estava presente não estava que tinha saído do local 
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a pessoa tinha acabado de passar na sua frente ai eu falei: Quem eu falei foi o Jessé. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- É aquele funcionário Jessé branco? / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Não Jessé do CRAS. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Há então eu 

tava falando daquele Jessé branco que trabalha na prefeitura./ Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Que trabalha no caminhão do lixo, não mais eu falo do outro… Então o que acontece ele 

fez uma… Uma ai ele me disse: “não eu não sai daqui não”  ai o que acontece e sobre o assunto que eu 

quero falar que o próprio Dr. Chandler passou pra ele que pra atender cliente teria que passar por uma 

triagem através de vossa excelência para uma apreciação de vossa excelência pra assim é ser atendido 

eu queria só uma explicação não só pra mim mais pra todos os vereadores de repente ate de alguém e 

procurar a gente a gente informa que venha e as vezes não te encontra ai a gente queria só uma 

explicação pra gente ver se a gente procura uma base pra gente trabalhar. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Nós atendemos todas as pessoas procuram advogado, o que tem acontecido e 

é ate uma surpresa por ser o Jessé o CRAS a Assistência Social faz o mesmo serviço… O mesmo 

serviço de uns dias pra cá estamos com uma super demanda de cliente de uns dias pra cá tanto a 

secretaria quanto os funcionários da secretaria mandam todos para o Dr. Chandler sendo que eles estão 

com o advogado com a mesma função que é o Dr. Miguel e eles tem mandado todo mundo pra cá, com 

funcionário apto a trabalhar fazendo o mesmo sentido, a mesma função por que ai o nosso assessor que 

trabalha nessa função me procurou e disse: “Oh presidente esta acontecendo alguma coisa de errado se 

lá tem o mesmo profissional porque eles estão mandando tudo pra nós?” E tem acontecido, você sabe 

que lá tem o mesmo profissional então realmente nós temos mesmo fazendo uma triagem Quem ta 

mandando? A única coisa que pergunta é quem ta mandando? Ai são esses casos, fiquei mais surpreso 

ainda se é de La que esta vindo se eles tem o mesmo profissional em tudo porque que eles 

encaminham as pessoas que procuram para o defensor publico que eles pagam eu não consigo entender 

pensei que fosse o outro Jesse, aquele ainda é pior a situação então nós temos feito essa triagem pelo 

seguinte, recebemos um comunicado da… Da promotora alguns meses atrás né? Ate falando que isso 

era um… Não sei o que o que, que tem só que assistencialismo é essa a palavra obrigado só que o juiz 

e a coisa como não tem defensor publico lá trabalhando aqui mais o próprio juiz encaminha pra todos 

pro Dr. Chandler e…E mais ainda solicita que o Dr. Chandler vá duas vezes por semana trabalhar no 

fórum da função de defensor publica né? Então o Dr. Chandler esta sobre carregado com varias 
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pessoas e a Assistência Social mandando todos pra Câmara ai eu pergunto o funcionário deles faz o 

que? Já que o nosso ta ali a disposição do juiz dois dias por semana a atendendo todos os casos que o 

juiz manda ele pega e a Ação Social a secretaria, o Jessé em fim os outros tem encaminhado as pessoas 

pro Dr. Chandler sendo que tem um profissional lá então tem alguma coisa errada, né? Não sei se 

respondi a pergunta de vossa excelência então alguma coisa não esta certa. / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Sim respondeu sim, mais eu só levanto a questão é… É poderia ter ver pela 

questão de opção né? Do direito do cidadão direcionando aquela né? Eu quero fulano, eu quero cicrano 

né? Então isso. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então a opção dos funcionários da 

Ação Social pedi a vossa excelência. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Mais na verdade, 

porque na verdade. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então não tem opção. / Pedro 

de Oliveira Sampaio (Vereador):- Porque na verdade ele estava questionando né? Uma situação de 

uma pessoa que ele tava junto com ele não era pra ele esta situação. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Então? A Assistência Social encaminha as pessoas para o defensor publico 

da Câmara se é que ele tem um, então ele não teve escola você vai pra lá, você vai pra lá, você vai pra 

lá ai o funcionário da Assistência social.  / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Sim mais a 

questão né? De né? Eu quero fulano que fulano. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Não ele atende todo mundo o que ele faz é perguntar quem que indicou você pra cá? Foi o juiz, foi à 

assistente social dado a este problema que tem acontecido. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- É este esclarecimento que a gente queria que na hora que eu… Nós podemos nos 

defender. / José da Costa Neto (Vereador):- Vereador me permite me permite uma parte. É parte do 

que vossa excelência acabou de dizer aconteceu comigo também então é mais, contudo quero dizer que 

eu por não ser assim o mais disciplinado possível eu tive que seguir a hierarquia né? Então é uma 

pessoa também me procurou durante a semana e precisava ter um acesso a ao serviço aqui é de 

defensoria publica e disse que ela esteve aqui na Casa e obteve a informação que é teria que ter uma 

autorização do presidente da Câmara, é o que vossa excelência parte da falas de vossa excelência e eu 

não ia falar isso aqui eu ia é procura diretamente ao presidente perguntar se é realmente isso ai ou se 

continua ou se sempre foi presidente eu me lembro eu tenho as pessoas que me procuram eu tenho 

falado diretamente com o Dr. Chandler “Oh Dr. Chandler eu estou encaminhando uma pessoa tal né?” 

Então se realmente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- E ele atende.? / José da Costa 
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Neto (Vereador):- É claro com certeza a única questão assim apenas pra… Pra não ficar duvida né? O 

vereador vai poder continuar é encaminhando as pessoas ou realmente vai ter que Passar pelo… Pela 

triagem por vossa excelência no caso a presidência desta Casa. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Como sempre foi, todo mundo que procurou aqui foi atendido todo mundo, a única 

questão que tem sido levantada é essa a questão da assistência Social. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Tudo bem. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- E em relação ao vereador 

Pedro Sampaio nós estávamos confundindo as pessoas, eu estava com um na minha frente com alguém 

achei que era um era outro. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Em relação eu já fui atendido 

alguém me pediu para eu indicar e eu passei para o presidente ai eu disse o presidente pode atender, se 

continua como era parabéns esta triagem entendi porque é agora ate o senhor me falou eu nem bolei 

né? Porque ate eu sei né? Então bem explicado e a questão da… E eu só gostaria falar sobre as 

reivindicações do nosso nobre vereador Jose Geraldo né? Que levando esta questão ai da ao referente a 

costa sul é nós estamos ai né? De braços dados eu só gostaria de fazer uma colocação em relação a isso 

já é duas vezes né? Já é a segunda vez que vem isso pra cá e obteve sucesso da primeira que levantou 

este assunto em relação ao nosso publico teve sucesso que vossa excelência né? E obteve sucesso 

agora não poderia esquecer também Eli é o responsável da empresa pra estar colocando a situação se 

possível for né? Procurar né? Porque falar aqui né? É importante mais se precisar da gente ir direto na 

empresa pra ver esta situação a gente vai fiscalizar ai agir desta forma né? Isso é como disse a 

vereadora isso gera processo isso é crime né? / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Vossa 

excelência da licença me permite… Eu não concordo com o senhor pra gente ir atrás porque o que 

acontece nós somos em nove nós temos uma comissão aqui eu acho que é mais do que justo eles vim 

ate nós, a costa sul vim ate pra nos ouvir na nossa Casa isso ai… Isso ai a vossa excelência e mais um 

lá pra tratar de assunto desse se vim a nós lá vai vim com historia aqui não tem historia você ta 

entendendo? Se a gente for lá vai sai… Não sei se entendendo, da licença vai a vossa excelência e 

vossa excelência lá… Lá na casa deles vai dar zum, zum, zum então a minha opinião do vereador Jose 

Papaceni que eles venham a nossa Casa pra gente resolver este problema aqui pra não ter este negocio 

de ter dois, três ir lá que eles venham não sei se isso que o senhor perguntou? / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Foi isso que eu perguntei sim e foi isso que eu esclareci eu acho ainda 

continuo achando né? Que eu acho que a força é a mesma né? Quando você vai na situação você vai na 
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ferida você esta demonstrando  o sei potencial o que sua capacidade de né? De esta se defendendo né? 

É claro que aqui nós somos é a força maior mais você esta demonstrando o seu potencial você com 

outros mais né? Só estou dizendo por que nós temos aonde aplicar recorrer né? A justiça encima disso 

ai. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Me permite… Me permite a palavra vossa excelência eu já 

tive um problema na costa sul eu vou falar por mim que eu fui lá e chegou lá não to aqui pra contar 

historia pra ninguém lá eles… Você não é bem recebido lá, lá você senta espera a hora que ele poder te 

atender eles vão te atender to falando isso vossa excelência por experiência própria que eu tive lá 

também então acharia na minha opinião não sei os colegas vereadores pra gente esta com o Dr. 

Moacyr ai encaminhando pra eles virem ai se nós marcamos com certeza vamos estar aqui esperando 

chega lá saiu fulano não ta bertano não ta e eu já fiquei lá um bom tempo então na minha opinião que o 

Dr. Moacyr nos encaminhe é o trabalho dele que ele tem nos dado a nós a assistência que faça o 

convite aos sócios quem é que seje pra ta aqui na minha opinião agora eu to junto com os colegas 

vereadores o que for melhor que seje pra todos, muito obrigado. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Pra esclarecer e 

ajudar o nosso vereador Papaceni se todos nós eu lembro que ate no ano passado nós fizemos todos 

aqui os nove vereadores visitamos o DER não foi isso né? Sergio na ordem daquela ponte ali estava 

demorando a ser feita e alguns vereadores mandaram foram lá em fim quanto todos os vereadores 

assinaram a resposta veio logo foi, então acho que isso que o Papaceni esta dizendo e eu concordo e 

veja bem se nós fomos lá os nove não vai os nove primeiro vai dois, três mais vamos lá mais se eles 

virem aqui e a gente fazendo esta convocação e não um convite porque a coisa é seria se a gente 

colocar eles aqui e se eles não vierem a gente sim vai mostra a nossa força né? Nosso direito né? Na 

verdade nosso dever junto à população então sim convidar eles pra estar vindo aqui né? Mais sim uma 

convocação convidá-los pra vim aqui pra estar esclarecendo isso uma pessoa de repente nem digo vim 

a tribuna numa sessão normal uma conversa né? Que a gente pudesse estar esclarecendo da maneira 

mais objetiva que isso é realmente isso é crime uma pessoa que é deficiente ela tem todos os seus 

direitos né? De todos os cidadãos comuns tem seus direitos né? Independente de deficiente físico ou 

não acontecer isso como assim se fosse eu se fosse você não pode isso é uma agressão e muito a mais a 

acrescenta e muito mais uma agressão a mulher isso pra mim também é uma agressão a mulher né? 

Então em fim eu estou ai e gostaria que os vereadores né? Entendesse o que eu… Se eu ajudei ao 
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colega vereador. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Sim eu compreendi perfeitamente 

vereadora né? A dessa questão de… De aplicar a justiça encima disso né? Só que hoje tudo se da ali 

encima de… De testemunha né? O vereador falou a se as duas vezes a menina ficou pra trás será que 

poderia alguém ter tirado uma foto né? Pra né? Ver esta questão é pra ter prova de repente eles podem 

levantar né? Uma questão em relação ao testemunho como você prova isso ai fica difícil é claro que eu 

não estou desconfiando da pessoa não de jeito nem um a reivindicação vem ate o senhor e o senhor 

trás pra cá você tem que fazer a sua parte como legislador agora existe essas coisas que realmente não 

estou defendendo a empresa mais ate se pudesse se aproximar mais da situação. / Thiago Delorence 

Gava (Vereador):- Vereador vossa excelência me concede a parte um… Um boa tarde a todos os 

nossos nobres vereadores presentes desculpas a minha… O meu atraso mais na minha opinião se uma 

empresa ela presta um serviço né? No Município e nos municípios visinhos ela tem que estar apta para 

atender um cadeirante, deficiente físico né? Eu não sei por que eu não ando de ônibus mais se nós 

observamos os primeiros assentos do ônibus ta lá, pra gestante não é isso? Pra deficiente e nós temos 

uma cadeirante no nosso Município que por sinal né? Utiliza o ônibus é uma cadeirante ativa ela busca 

conhecimento, ela estuda, ela então cabe a nós convocarmos em forma de oficio do Dr. Moacyr esta 

aqui muito competente pra isso pra nos orientara nesse sentido vamos convocar esta empresa pra ta 

aqui dando satisfação para o nosso Município que ela preste serviço ela tem vários horários aqui 

inclusive é a única inclusive nobres vereadores presidente nós temos uma área que ela não faz 

inclusive ela tem um horário que ela não faz o de dez horas ela só faz o de dez e meia pra Cachoeiro e 

o pessoal e o pessoal que quer ir embora dez horas  dez e meia então nós tínhamos também que cobra 

esse horário entendeu nobres vereadores então o nobre vereador Jose Geraldo Papaceni foi muito feliz 

em estar falando em relação a esta cadeirante o ônibus ele tem que estar equipado mais também tem 

que rever os horários os atrasos que daqui a Cachoeiro é… É dez Km nós estamos dentro do bairro 

Aeroporto então não explica este horário aglomeração minha noiva é PM e ela vai no ônibus todo dia e 

ela vê a aglomeração que é então nós não só o cadeirante é importante a gente lembra que é a pessoa 

que nós que levantou a questão mais a aglomeração de pessoas dentro do ônibus muita gente vai em pé 

entendeu Dr. Moacyr é a questão do horário né? Esse horário de nove e meia que é o ultimo horário é 

um Município visinho Cachoeiro é um Município que né? As pessoas vão e vem com freqüência pra 

cá é um pólo industrial este Município hoje então nem funcionários de marmoraria que pega dez horas 



 
 

138 

“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 

onze horas se eu não me engano como o vereador mexe com mármore ou já mexeu sabe que tem 

aqueles horários e sabe que tem aqueles funcionários que não tem veiculo então porque a gente não 

brigar por… Por mais um horário ou dois pra cá né? É basicamente este esta parte aqui ta bom nobre 

vereador? Pra completar a fala. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- To ciente de tudo isso 

colega vereador, e claro… Claro que isso ai é importante o senhor bater nessa tese é só que o assunto 

foi levantado numa situação e se alastra ai se alastrou ai ate aonde de interesse nós né? Importante 

como esse que o você esta dizendo mais eu só coloquei a situação mesmo eu tinha pleno é plena 

vontade de ficar frente a frente com esta pessoa que o senhor esta descrevendo o lugar do seu… Da sua 

sala primeiro de fato qual seria a atitude é essa a questão a questão de eu teria interesse de estar né? De 

estar entendendo esta situação. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Me permite vossa excelência, o 

senhor disse ai pra não entendi direito eu gostaria que o senhor repetisse o senhor falou que é caso de 

testemunho como é que é? Quando ela me disse que eu disse aqui que ela falou? É muito difícil vossa 

excelência vereador que elege o povo eu ta ali pra testemunhar alguma coisa eu tenho que ouvir a 

eleitora entendeu eu só to aqui pra o senhor esta falando eu tenho ali que ta ali presente pra… / Pedro 

de Oliveira Sampaio (Vereador):- Vereador cabe… Cabe não to dizendo que a vossa excelência teria 

que estar ali pra estar fotografando alguém ou estar apreciando a situação né? No momento exato eu to 

dizendo que cabe a reivindicação vim ate nós e às vezes você também ter essa vossa excelência ter 

como né? Pedir né? Tem como você tirar uma foto nós sabemos dessas coisas vai ser um… Isso vai ser 

é difícil, pois é mais eu to dizendo que vossa excelência tenha que estar presente, vossa excelência tem 

que estar tirando foto coisa assim eu não falei isso, que diante da justiça é importante que a pessoa 

esteja amparado com provas e provas. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Sim o senhor me disse 

que no caso temos que ver pra num ta contra a empresa veja bem eu sou um vereador de Atílio 

Vivacqua como a vossa excelência é só que as pessoas não estão com a gente então o que eu disse 

nesse caso ai eu disse porque ela reclamou comigo e relatou o que estava acontecendo inclusive varias 

pessoas tavam com ela só que a pessoa por algum motivo da licença… Só que por algum motivo ela 

não sei se ela… Só a prova que ela falar com a gente porque é… É… Veja bem eu não preciso ta né? 

Igual eu falei né? Com ela pra mim saber se esta, eu ouvi ela e vou lutar por ela enquanto puder. / 

Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Vereador eu não sou contra eu só to te dizendo se você 

entendeu dessa maneira eu ano to contra a pessoa eu to reforçando a questão da sua reivindicação e 
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você esta amparado é nessa questão que o digo estar na justiça com provas né? De fato isso é 

importante é isso que eu to falando aqui eu não to contra a sua… A sua… A sua atitude de estar 

reivindicando eu não to contra né? E fez esta reclamação eu to fazendo esta colocação em relação a 

você esta amparado em testemunho é isso que eu to dizendo não é a vossa excelência ter que estar lá 

tirando foto e o que eu tenho a te dizer é te parabenizar pela um situação que vossa excelência que eu 

às vezes não teria coragem de fazer e vossa excelência fez né? É diante de um assalto eu presencie 

hoje se precisasse de uma testemunha eu seria porque eu estava ali perto né? Diante de um assalto a 

pessoa assaltou é pegou a bolsa de uma senhora e a vossa excelência conseguiu correr atrás desta 

pessoa fechar de carro e fechar esta pessoa antes da policia antes de chegar isso eu presenciei eu quero 

te parabenizar por isso entendeu foi isso que de fato ali um fato real entendeu eu quero te parabenizar 

por isso porque com certeza vossa excelência tem esta capacidade diante de qual quer situação você 

tem esta capacidade de reagir né? Não rigorosamente mais com esta condição quero te parabenizar por 

isso ok? Então quero dizer apenas o senhor esta amparado e seguro por que esta nesse ponto né? Muito 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu sou ao contrario do colega aplaudiu 

não faça isso de novo sei se o bandido esteja armado você esta ocupando esta cadeira ai pra um 

próximo então não faça isso de novo… Não faça. Vereador Roberto Alemonge, vereadora Gessiléa 

também não fazer uso da palavra vou pedir a vereadora que assuma a mesa. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vice-Presidente):- Passo a palavra ao vereador presidente Romildo Sergio. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Presidente Gessiléa, vereador secretario Jovaci, colegas 

vereadores, pessoas que aqui nos prestigiam venho apenas a esta tribuna pra levantar dois assuntos 

aqui de descaso o primeiro é em relação a este projeto que esta em pauta pra ser votado é um projeto 

de estrema importância mais ao mesmo tempo é um projeto polemico que vai mexer com a opinião 

publica e eu tenho sentido um descaso muito grande do prefeito em relação a este projeto eu estive 

principalmente no gabinete do prefeito a uns quarenta e cinco dias e falei vamos falar com o prefeito se 

o executivo tem interesse nesse projeto procure os colegas vereadores mostre a intenção para que vale 

pena o risco que nós vamos correr e se só… Que vocês me desmintam ai o que falem alguma coisa de 

novo eu acho que nós não tivemos essa solicitação do prefeito algum vereador tenha tido pessoalmente 

porque claro é vereador. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu particularmente vereador eu 

tive… No prefeito e o prefeito licenciado que ta de licença e a um grande interesse ele falou isso com 
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todas as letras. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- O licenciado eu procurei o em 

exercício. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Mais eu quero colocar o seguinte de fato 

mais… Mais o que esta na gestão né? Atuando o que esta em exercício né? É claro que tem que correr 

e precisa ter este interesse mais eu to dizendo que o prefeito… Prefeito eleito pelo povo tem interesse. 

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

Tem interesse sim. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então o se ta dizendo que o que 

ta ali não foi eleito pelo povo? O licenciado eu procurei o em exercício. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Não ele é vice-prefeito hoje ele é prefeito. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Então a vossa excelência não considera ele prefeito? Eu não to conseguindo entender. / 

Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presidente… Presidente o que eu considero ate porque eu 

considero o prefeito em exercício no momento. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Mais é o prefeito.  / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu to falando que eu tive uma conversa 

com o prefeito eleito, o prefeito eleito pelo povo Jose Luiz e ele tinha grande interesse como tem 

interesse que este projeto seja votado e eu fiz as colocações e levantei situações algumas vezes e esta 

situação me assegura o que eu falei do projeto eu tenho interesse de colocar emenda pra gente ficar o 

primeiro piso do… Do obra e ai a emenda pra que a gente pudesse ficar com o primeiro piso para o 

Município e ai agarrou por ai. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então caso este 

projeto seje rejeitado reprovado não coloque a culpa sobre os meus ombros eu fiz a minha parte 45 

cinco dias atrás porque não sei a opinião dos vereadores direto mais as opiniões de bastidores porque 

eu converso com todos… A maioria dos vereadores aqui a opinião não é favorável ao projeto do jeito 

que ta, se isso vai muda ou se mudou eu não sei agora o que eu sei é o seguinte é um projeto polemico 

que ninguém tem trabalhado pela sua aprovação né? Mais se é da vontade dos colegas eu coloco o 

projeto em votação e vamos ver agora não coloca esta carga nos ombros da mesa diretora e do 

presidente desta Câmara eu estou vendo muito estou vendo muita pouca vontade do… Da 

administração atual em relação a este projeto a não ser que eu enxergue deste projeto uma coisa 

grandiosa que os colegas vereadores não enxerga e quando eu digo grandiosa pode ser para o bem ou 

pro mal  porque nós somos sujeitos a opinião publica como isso vai chegar aos ouvidos da opinião 

publica eu não sei nós podemos sair dali aplaudidos porque votamos isso mais podemos sair também a 

todo momento eles cobrando o porque a gente votou este projeto esta votação agora eu entendo que é 
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um projeto difícil e que nunca votamos algo parecido dado ao volume que é de obras deste projeto e 

algum vereador solicitou não sei se foi o vereador Itamar quer saber o que vai fazer em cima não existe 

condição de saber porque o projeto é por licitação a empresa que ganha é a que vai fazer a obra então 

não tem como você sair perguntando a todas as empresas que existe “você vai fazer quantos andares? 

É 5? É 6? É 7 ?” Ela é aberta pode vim concorrente de onde quiser vim. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vice-Presidente):- Mais ai me deixa mais assustada ainda. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Mais é a realidade. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Ao invés do 

senhor ajudar ainda me deixou mais assustada ainda em relação ao projeto se… Se vou né? Fazer a 

licitação de um lugar de um espaço que eu posso ter idéia dentro do centro da cidade como que eu não 

vou ter idéia do que vai ser construído ali. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só a 

prefeitura vai ter na hora que licita nós não depois que já votamos? / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vice-Presidente):- Por isso mesmo que eu acho que não pode se passa deixar passar por esta Casa, 

não pode se deixar passar por esta Casa tem sim. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Só vai se regularizar no processo licitatório depois que nós votamos e só vai para o processo licitatório 

depois da nossa autorização não tem como colocar o carro na frente dos bois lançar a licitação pra 

gente votar com aquela licitação, não existe isso não existe então o que… Que vai acontecer é 

autorizamos o que cabe a Câmara é autorizar ou não eu sei que não é a vontade dos vereadores mais 

dentro da implementação vai ficar por conta da administração. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Presidente me permite uma parte ai? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Claro, é um prazer pra mim dar uma parte a vossa excelência. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Obrigado presidente eu acho apenas citei o seguinte eu ate conversei com o vereador 

Jose da Costa Neto que eu, por exemplo, ate mostrando ali leu ali fez uma demonstração que em vossa 

excelência disse agora só o executivo pode então mais ai… Ai que vem o problema só o executivo 

pode mais depois que a Câmara. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Depois que a 

Câmara aprova a doação ai o executivo vai fazer a regulamentação. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Então mais existe esta possibilidade de colocar uma emenda a Câmara nós vereadores. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Claro a emenda pode. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Emenda pra… Por que, por exemplo, uma obra amanha a gente resguardar alguma coisa 

porque amanha o executivo manda o primeiro nadar vai montar isso assim… Assim o executivo 
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permitiu e depois o resto se tentar qual quer coisa diferente né? / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- A emenda a vossa excelência pode fazer quantas quiseram né? Vai depender 

novamente do que o executivo. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- O vereador Pedro 

Sampaio parece que vai fazer uma emenda também e a gente viu vereador a gente vai estar analisando 

também se também vai resguardar alguma coisa. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Eu só to fazendo este comentário não sei se eu consegui fazer entender pra resguardar esta Casa caso 

este projeto tenha um insucesso né? Eu sei que isso poderá ser bom para o Município mais reafirmo o 

descaso que ta tendo da importância desta natureza bom esta é a única alentar que eu estou fazendo pra 

não dizer amanha que os vereadores não quiseram aprovar nós somos procurados lá no começo pelo 

então prefeito na época Jose Luiz eu e a vereadora Gessiléa e tinha um outro vereador presente acho 

que o vereador Sandro lá no começo em respeito a esta obra que ele realmente tem interesse, tinha 

interesse o prefeito licenciado como disse o vereador Pedro Sampaio eu fui procurado por ele lá no 

passado mais eu tenho visto a opinião dos colegas vereadores levei isso ao prefeito avisei falei… Falei 

olha se não tiver uma conversa se não tiver interesse pode ser aprovado mais pode também este projeto 

ter um insucesso, bom então o recado que eu precisava dar em relação a este projeto e segundo 

também é um assunto de descaso eu queria ate parabenizar a vereadora Gessiléa por presidir a sessão 

do dia internacional da mulher e fez muito bem mais eu fiquei triste eu falei com o prefeito aqui entre 

mim e o prefeito e o vereador Jovaci ate ouviu nós estávamos aqui presente aqui nesse cantinho o 

descaso que foi feito por parte do Executivo com a secretaria de governo pra mim foi algo absurdo não 

veio nessa Casa um secretario de governo, um diretor de… De e nem um encarregado nem um e 

parceiros de trabalho da secretaria a sua secretaria tinha apenas aqui o Jessé por que foi incumbido de 

trazer uma homenagem a ela né? Eu não sei se o risadinha, mais acho que é motorista do conselho 

tutelar não é isso? Ou não é da assistência social então desculpas ao risadinha que estava presente, 

mais eu achei… Não… Não do CRAS mais eu achei por parte da estrutura do governo uma falta muito 

grande porque afinal de contas nós estamos falando de uma secretaria de governo nós estamos falando 

de um membro da equipe de governo se fosse eu o homenageado e os meus companheiros de serviço 

não estivessem aqui eu estaria aqui um lixo como eu fiquei e não tenho nada a ver com a equipe de 

governo mais eu fiquei triste e salve a minha vice-presidente e o meu secretario me convence eu falei 

os vereadores não tenho intenção de convidar nem um secretario mais para o dia 10 de Abril não quero 
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porque o descaso que eles tem feito com esta Casa não é só nessa não lembra as outras sessões quantas 

vieram então o descaso aqui da equipe de governo tem feito com a Câmara municipal é grande demais 

se analisem e vejam as sessões passadas aqui que veio os secretários, peguem as fotos, peguem a 

presença são muito poucos são muito poucos descaso muito grande com esta Casa e pra mim foi a gota 

da água este ano que nós estávamos homenageando uma pessoa que é ligada diretamente ao primeiro 

escalão do governo então eu fiquei muito triste com esta ausência né? Parece que eles nos tem que 

fazer um favor e esta Casa pra fazer as suas solenidades não precisa que essas pessoas venham fazer 

um favor né? Eu acho que fazia parte ai do companheirismo da equipe de governo que fazia parte ai 

como mostrava o governo que nós estamos unidos que nós estamos juntos nós estamos solidários a 

homenagem feita a um funcionário do primeiro escalão eu confesso que eu fiquei muito triste eu tenho 

visto notado não sei se os colegas estavam prestando a atenção esse esvaziamento da presença aqui na 

Câmara municipal por parte do governo no momento então a… Isso que eu queria estar colocando 

estes dois descaso este problema tanto na questão ai do… Projeto do Executivo e também por parte das 

solenidades aonde nós lidamos com todas as pessoas do escalão do governo infelizmente o nosso 

convite não tem sido bem aceito claro vereador é um prazer da uma parte a vossa excelência. / Jovaci 

Duarte Lopes (Secretário):- Obrigado pela parte presidente eu gostaria de te dizer uma coisa também 

pra todos os vereadores lá na localidade de São Jose da BR teve senhoras que gostaria tanto de estar 

aqui não vieram porque não tinham como se locomover. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Então é o que tínhamos pra colocar vereador Roberto. / Roberto Alemonge de Souza 

(Vereador):- Boa tarde, em relação à solenidade do dia internacional da mulher pra mim trazer a 

minha vocês viram como foi o sofrimento porque o meu filho estava lá em baixo no carro pra ficar 

com o menino lá, meu carro ficou três horas e meia ou quatro ligado por causa da chuva que no caso 

choveu muito mais só pra presença da minha mulher ficar aqui na sala conosco aqui igual todo mundo 

viu aqui. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Obrigado pela contribuição aqui são essas 

as colocações que eu tinha para o momento. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):-  

Retorno a palavra ao vereador presidente Romildo Sergio. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Por favor. / José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente nobres colegas 

vereadores é ouvindo atentamente as… As nobres palavras do nosso presidente vereador Romildo 

Sergio com relação ao projeto 059/2013 é eu quero manifestar aqui o pedido de vista deste projeto pra 
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que nós possamos então é buscar o entendimento desta Casa e tentar buscar também ai a idéia central 

do executivo em relação a este projeto ate porque eu já disse aqui em sessões anteriores é o projeto 

atual em relação ao projeto original avançamos muito nós já avançamos muito por que o projeto 

original pode ser falar em licitação é a parte térrea ficaria uma parte de 100m² reservado para o 

empresário que fosse fazer a construção quer dizer no projeto substitutivo todo o espaço térreo fica 

reservado para a municipalidade e o processo licitatório é passa a ser obrigatório né? É atendendo ai os 

critérios da lei 8666/93 que é a lei né? Que fala muito desse processo licitação então quer dizer nós 

avançamos muito em relação ao projeto atual ao projeto original podemos avançar mais? É claro que 

podemos né? Podemos avançar muito só que é o nobre colega vereador presidente vereador Romildo 

Sergio falou na questão do descaso é talvez eu pelo menos eu não ficaria muito por esta questão ate 

porque na sessão na ultima sessão que nós tivemos a gente deixou bem claro aqui que nós teríamos 15 

dias pra que o vereador pudesse manifestar a suas intenções de emendas melhoria do projeto então é 

uma iniciativa do vereador então nós de repente nós ate abrimos muito a mão daquilo que é pra nós 

fazermos se a gente entender por exemplo que o térreo é pouco vamos pedir o primeiro andar do 

prédio, é pouco vamos pedir o térreo, o primeiro andar, o segundo andar agora se ninguém caminhar se 

ninguém se interessa pela… Pela… Pela… Pela Obra pela prestação paciência então a prefeitura que 

arque ai com as melhorias do terminal rodoviário em fim dependendo da sua capacidade financeira as 

possíveis parcerias futuras claro nós temos que ouvir estarmos atentamente ai optar estar dizendo a 

comunidade né? Nós temos um exemplo ali do lado talvez muito ruim né? Muito ruim mais também a 

gente não pode aqui dizer que ouve erro que existe um fato que na verdade a intenção desta Casa dos 

vereadores que votaram ai na concessão bem como o executivo então com certeza foi pensando é… 

É…É no bem comum pensando no desenvolvimento do Município né? Só que ta fora do que foi feito 

chama-se a atenção pra… Para o que vai estar sendo proposto neste segundo momento né? Pois não 

vereador. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Uma parte a vossa excelência somente pra lembrar 

os nobres vereadores que aquele ponto o segundo andar né? Entre aspas já era utilizado pela 

municipalidade doou-se uma parte a Cesan em cima ali em cima ali não pega na cantina da rodoviária 

não pega é outra. / José da Costa Neto (Vereador):- Não… Não é outra área. / Thiago Delorence 

Gava (Vereador):- Ata então perdão então. / José da Costa Neto (Vereador):- Obrigado vereador 

então é, por exemplo, nós temos este exemplo ali exemplo ruim eu quero ate concertar a minha palavra 
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nós temos um exemplo ao do primeiro momento né? Nós temos este segundo momento claro nós 

temos que a gente… Temos que ouvir atento ai a questão do que a população esta dizendo é ai nós 

vereadores juntamente com o executivo ai a proposta é essa vereador Jovaci, a gente então a partir do 

momento que a gente pede vista do projeto que a gente possa então é provocar uma reunião com 

vereadores, com prefeito, com seus assessores, com o setor de engenharia com for preciso pra 

tentarmos chegar ai num denominador comum para que a gente possa então estar votando o melhor 

projeto que possa e podendo resguardar a questão do vereador né? Atender ai o que o Executivo esta 

pensando sem lógico sem lógico contraria muito a população também que esta manifestando ai no dia 

a dia, pois não vereador. / Jovaci Duarte Lopes (Secretário):- Eu agradeço a parte vereador, este 

projeto é pessoas físicas também podem participar porque eu não vi aqui só fala de empresa. / José da 

Costa Neto (Vereador):- São pessoas jurídicas né? Porque a partir do momento que for participar do 

processo licitatório tem precisa ser nesse caso Dr. Moacyr pode dar uma contribuição mais me parece 

que tem que ser pessoa jurídica… Jurídica porque vai ter que apresentar ai certidões negativas, FGTS 

em fim eu creio que pessoa jurídica possa participar do processo então presidente fica aqui o meu 

pedido de vista deste projeto e como não teremos sessão ordinária na próxima terça teremos apenas no 

próximo dia 25 não é isso? Na ultima terça feira de março eu to falando mais eu to ate fazendo uma 

pergunta por que eu não tenho o calendário, vereador é de março não dia 18 tudo bem tem sessão 

desculpa… desculpa porque eu tava tendo conhecimento do calendário mais de qualquer forma fica 

pedido a vista do projeto e vamos convocar esta reunião ai dos vereadores é como o executivo possa 

ter esta conversa com relação a este projeto obrigado presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Então fica concedida a vista do projeto espero que isso ante esta semana porque se nós 

chegarmos aqui na semana que vem no mesmo caminho que estamos hoje né? Espero que o executivo 

mostre o seu interesse ai pelo projeto se interesse pela aprovação porque a cara que vai pra rua é só a 

cara do vereador porque o que aprova somos nós que o executivo mostre interesse… Interesse também 

na aprovação que falo particularmente de mim e me convencer de que isso é muito bom para o 

Município vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Obrigado desculpa se eu 

estou falando sempre a mesma coisa me ajuda ai resolver esta situação da costa sul ai, por favor. 

Obrigado presidente.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vou estar fazendo o convite 

vereador aos diretores da empresa pra estar aqui né? Conversando com os colegas vereadores ai na 
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sessão ou mesmo fora dela né? Pra que a gente possa estar tentando resolver agora disse isso a vossa 

excelência antes a Claudiane é uma menina que morava na água presta veio mora aqui na cidade nós 

temos que ter a Claudiane como ilustração do que nós queremos o que nós precisamos ver com a costa 

sul é o seguinte o ônibus com rampa pra cadeirante tem direito tem que ser direito nós não podemos 

frisar apenas a questão dela entendeu nós temos que frisar o geral eu entendi o que diz dizer o vereador 

Pedro Sampaio  em relação a isso porque se nós chegarmos aqui frisando apenas o caso dela e o diretor 

começar dizendo isso é mentira ai acabou os nossos argumentos então nós temos… Vamos convidá-lo 

ai vereador a esta presente aqui, mais nós temos que trabalhar o coletivo o porque que nós precisamos 

disso ai sim nós podemos oh eu vou dar um exemplo o exemplo que nós temos é fulano, fulano,fulano 

que é a questão que nós temos se nós saímos daqui individualizado no caso dela os diretores podem 

jogar o nosso caso todo no teto porque ai nós vamos ficar com a palavra de um contra a palavra do 

outro então é lei é tem a empresa que presta serviço de transporte coletivo tem que oferecer os usuários 

um ônibus com rampa então nós queremos que a empresa cumpra ai um ônibus com rampa como o 

horários desses ônibus funciona assim, assim baseado na lei e ai nós damos o exemplo que nós temos 

que dar que o de vossa excelência uma causa justa a lutar por ela e temos que fazê-la agora o foco 

nosso tem que ser cumprir a lei que já existe ta então vamos estar convidando os diretores da empresa 

pra resolver e ai nós aproveitamos e falamos dos assuntos que tem do vereador Thiago e dos outros 

vereadores que numa reunião coletiva de transporte coletivo meu amigo ate eu digo a empresa tem 

umas três é só a gente fala com a população que nós vamos estar discutindo isso foi assim da outras 

vez quando nós convidamos e tinha um assunto quando eles chegaram já tinha uns oito. / José da 

Costa Neto (Vereador):- Presidente no caso serão convidados no caso para participar da sessão, uma 

audiência publica ou vai ser uma reunião conforme a colega vereadora Gessiléa sugeriu ou temos uma 

reunião de que maneira a gente… / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vou estar 

trocando uma idéia com o Dr. Moacyr para que a gente possa fazer da melhor forma possível isso para 

que a gente tenha sucesso nessa empreitada levantada pelo vereador Jose Papaceni, é vereador Thiago. 

/ Thiago Delorence Gava (Vereador):- É presidente obrigado pela parte é como eu tinha mencionado 

a empresa tem que estar apta né? Então se Muqui tem um cadeirante ou não tem a empresa tem que ter 

a rampa hidráulica para ou para um deficiente lá dentro eu não vi um ônibus aqui assim ainda né? Se 

eu estou enganado a rampa hidráulica pra por o deficiente lá dentro entendeu eu não vi nem um ônibus 
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aqui assim ainda né? Se… Se eu estou enganado né? Mais os nobres vereadores é uma reclamação que 

a população vem pra cima da gente né? A Claudiane é como eu disse uma pessoa que corre atrás que 

faz curso que se capacita ela estuda depende do transporte né? E brigar também pela melhoria dos 

horários aglomeração de pessoas como vocês sabem eu sou funcionário da saúde onde tem 

aglomeração de pessoas quando chove o ônibus não tem ar condicionado os vidros fechados né? Tem 

varias doenças transmitida através do ar então a gente tem que ver isso ai e horário de… De empresa 

que o nosso Município é um pólo industrial onde tem varias empresas de mármore e granito que tem 

horário diferenciado então a gente tem que brigar também pelos horários da melhoria das condições de 

atendimento e é pra isso que precisa de convocar os responsáveis pela área. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador eu falei da questão de ver a maneira certa de fazer isso porque nós 

sabemos que a lei diz o seguinte toda empresa exemplo ta gente eu não sei se… Toda empresa de 

ônibus tem que ter rampa hidráulica para cadeirante tal e tal mais as leis do Brasil funciona assim só 

que esta empresa tem dez anos pra se adequar não é assim que funciona Moacyr as leis tem seis, tem 

oito então nós temos por isso que eu falei com o vereador Jose Papaceni nós temos que ver com o Dr. 

Moacyr o que a lei fala porque de repente é obrigado a colocar aqui mais ele tem um prazo ai de oito 

de dez anos pra se adequar né? Então nós vamos atirar no próprio pé, como disse o vereador Jose da 

Costa Neto por isso vereador que eu falei que nós temos que falar com… Com os nossos assessores 

essa questão da gente ir embasado oh vocês não estão cumprindo a lei nós queremos simplesmente que 

vocês cumpram a lei né? Pra gente não atropelar e passar como desenformado. / José Geraldo 

Papaceni (Vereador):- Me permite, inclusive presidente o que é certo tem que falar a ultima reunião 

que nós tivemos com a Costa Sul eu acho que nada mais nada menos quem ganhou foi a população 

que na verdade vocês podem ter certeza pela minha caminhada pela minha coisa e vocês também todos 

ai melhorou muito então o que é certo né? A gente tem que falar a ultima conversa que tivemos 

ninguém brigou com ninguém, ninguém desrespeitou ninguém foi muito bom e quem saiu ganhando 

com isso ai foi o povo muito obrigado presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Eu tive comentando agora pouco com a 

vereadora Gessiléa nós vamos procurar né? A Casa ver se já tem um projeto né? Aonde… onde faz 

este requerimento né? Um projeto aonde é, por exemplo, Cachoeiro nós temos ai projetos muito 

grandes tem o ir e vir tem vans que… Que a prefeitura ajuda com verba federal, estadual aqui no nosso 
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Município menor também nós podemos colocar uma empresa própria para o transporte por ela recebe 

né? Pra fazer prestar um serviço a nossa população mais podemos estar vendo se tem um projeto ai 

desse caráter né? Se não tiver vamos estar vendo ai um projeto né? Para que feito este projeto e como 

eu disse esta Casa fazer né? Vereadora então se não tiver este projeto né? Vamos estar sentando com o 

Dr. Moacyr e fazendo este projeto aqui pra gente e fazer esta fazendo pra que eles possam estar indo a 

Cachoeiro fazer um projeto é tipo básico pegar uma base e fazer um projeto bom ai da Casa pra ser 

apreciado. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Inclusive nós do 

município aqui eu não sei quantos se é mais de um ou dois ou três, nós temos vários ônibus já que tem 

esta rampa não sei se o senhor estar a par disso então quer dizer não é por que nós… O presidente 

falou concordo plenamente com o senhor é isso ai a gente precisa ir fazer o que o senhor esta falando 

especifica de uma pessoa pode dar alguma coisa então a gente tem que ir com uma… Com a discussão 

modo de dizer… Com a… Com a certeza de que a gente pode ta correto mais a gente tem quer ter 

alguns outros e dizer que existe isso ai como a Claudiane existe varias né? Então né? Presidente então 

nós temos que ir lá. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vamos lá horário de liderança 

PSB. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero neste momento parabenizar aqui o nosso 

secretario de Cultura e esporte Milton Melo Junior pela organização do programa de verão 2014, que 

na verdade vem só né? Melhorando no seu desempenho muito grande e este ano foi… foi o que eu 

fiquei muito feliz né? De ver a organização né? Com seus diretores, com seus funcionários lá do setor 

é o empenho ai do Romero e inclusive o futebol de areia com a estrutura fantástica então que quero 

aqui parabenizá-lo por todos os eventos né? Que a secretaria tem prestado neste Município na área de 

esporte e que tem oferecido muito qualidade de vida em relação né? A sua secretaria e inclusive 

convidar né? todos os nobres pela população para estar iniciando ai no dia 28 temos ai o inicio do 

torneio  em comemoração aos 50 anos do município né? O torneio quadrangular né? Um torneio para 

quadrangular dos cinqüentões aonde vai jogar e vai ter assim a oportunidade de estar vendo isso ai 

nossos atletas do passado né? Já com a sua chuteira pendurada para estar voltando ao gramado para 

este evento né? E aonde a secretaria estar ai com as suas idéias, então convidando todos vocês né? E 

esses eventos e essas partidas vai acontecer lá no estádio do… Estádio Lincon de Freitas lá na Praça do 

Oriente né? Aonde nós temos um campo iluminado a noite… A noite né? Para dar condição aos idosos 
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de estar jogando com mais condição né? Vai estar lá e aqui quero parabenizar né? Com muito carinho 

ao nosso nobre colega secretaria de esporte Milton Melo Junior e também quero parabenizar o prefeito 

que esta presente é na parte da manha visitando ali a região da estrada da Cofril aonde ele já esta 

cuidando da terraplanagem daquela… Daquele calçamento no qual alguns vereadores como o vereador 

Jovaci já falou aqui varias vezes sobre recurso foi colocado ali para aquela estrada né? O calçamento 

ali da Cofril sobre o calçamento se eu não me engano então é quero parabenizar então o prefeito que 

hoje eu tive acompanhando né? E os seus trabalhos pra estar entregando a outra empresa que vai fazer 

a outra parte de calçamento né? O recurso do governo do estado esta colocando ali condição de trafego 

que liga a Cofril ao trevo da né? Ate a escola da… Da escola Roque Telles então parabéns a todo o 

secretariado né? Esta ali envolvido Marcio, Sandro e outros mais muito obrigado. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- PSDB, gostaria apenas… Gostaria apenas de estar me retratando em 

relação a secretaria de educação Rita Costa na questão da solenidade do dia internacional do dia da 

mulher que foi justificada aqui pelo vereador Jose da Costa Neto por ela se encontra doente no dia da 

sessão do dia internacional da mulher, então ela tem que se fazer jus pelo menos é a única que vem 

aqui a todas as sessões que nós fazemos nesta Casa então justificada a ausência desta secretaria declaro 

encerada 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, 11 de Março de 2013. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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