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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2014. 

 

Aos dezoito 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):- Sessão ordinária desta Casa em seguido… Em seguida convido a vice-presidente desta 

Casa vereadora Gessiléa para compor a mesa convido também o secretario Jovaci assim como o 

assessor jurídico desta Casa Dr. Moacyr, gostaria de estar pedindo o vereador Itamar para que faça a 

leitura do texto bíblico que se encontra no Salmo 138 versículos 1 ao 8. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Deus olha o humilde. De Davi. Eu te agradeço, Javé, de todo o meu coração. 

Na presença dos anjos eu canto para ti.   Eu me prostro em direção ao teu santuário, e agradeço ao 

teu nome, por teu amor e fidelidade, pois a tua promessa supera a tua fama.   Quando eu gritei, tu 

me ouviste, e aumentaste a força em minha alma. Todos os reis  da terra te agradeçam,  Javé, pois  

 eles ouvem as promessas de tua boca.   Cantem os caminhos de Javé, porque  a glória de  Javé é 

 grande! Javé é sublime, mas olha para o humilde, e conhece de longe o soberbo.  Quando eu  caminho 

entre perigos, tu me conservas a vida. Estendes o braço contra a ira do meu inimigo, e a tua  direita me 

salva. Javé fará tudo por mim. Javé, o teu amor é para sempre!  Não  abandones a obra de tuas  mãos! 

Palavra do Senhor. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Passo a palavra ao vereador 

secretario Jovaci para fazer a chamada nominal dos colegas vereadores e a leitura com a ordem do dia. 

/ Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Vereador Jose da Costa Neto! Presente, vereador Itamar Moreira 

dos Santos! Presente, vereador Jovaci Duarte Lopes! Presente, vereador Roberto Alemonge de Souza!  

Presente, vereador Thiago Delorence Gava! Presente, vereadora Gessiléa! Presente, Vereador Jose 

Geraldo Papaceni! Presente, vereador Pedro Sampaio no momento se encontra ausente, vereador 

Romildo Sergio Abreu Machado! Presente. Projeto de Lei nº003/2014- Iniciativa do poder executivo 

autoriza o poder executivo municipal a realizar doação de área pertencente à municipalidade e da 

outras providencias. Projeto de Lei nº010/2014- Iniciativa do poder executivo autoriza o poder 

executivo municipal a realizar doação de área pertencente à municipalidade e da outras providencias. 
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Projeto de Lei nº059/2013- Iniciativa do Poder Executivo autoriza ao poder executivo municipal a doar 

bem publico por licitação e mediante condições previamente estabelecidas, gostaria de estar ai é 

comunicando a presença do vereador Pedro Sampaio, por não ter mais nada a declarar passo a palavra 

ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Dando inicio a ordem do dia eu 

convido o líder do prefeito vereador Jose da Costa Neto a fazer uso da palavra. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Graça de Deus estamos é participando de mais uma sessão desta Casa quero 

cumprimentar o nobre vereador presidente Romildo Sergio, vereador Romildo Sergio cumprimentar 

também a vice-presidente nobre colega e vereadora Gessiléa, nobre colega vereador Jovaci e secretario 

da mesa diretora desta Casa, cumprimentar Dr. Moacyr nosso procurador, cumprimentar também todos 

os colegas nobres colegas vereadores, a todos os funcionários desta Casa, Batista com mais um 

presença e com relação a ordem do dia nós temos o projeto 059/2013 é que já esta nessa Casa por 

vários dias alguns meses podemos dizer assim é um projeto que nós temos… é importante salientar nós 

temos ainda não votamos um projeto mais estamos discutindo bastante sobre o mesmo né? É as 

conversas entre os vereadores é as conversas que estão acontecendo também vereador com o próprio 

prefeito com os próprios assessores aqui desta Casa os assessores também do executivo municipal com 

certeza também o dialogo que esta acontecendo também do vereador com a própria comunidade então 

isso é muito importante a gente é as vezes fica preocupado de ter outra né? Ate a longa espera ai de 

estar votando o projeto mais talvez seja necessário dar este tempo pra que a gente possa a partir do 

momento que gente possa tomar uma decisão e que ela seja a melhor decisão possível né? Então já 

quero comunicar é ao presidente desta Casa a todos os nobres colegas vereadores que nós tivemos uma 

conversa com o prefeito municipal e o mesmo pediu que o projeto não fosse votado na sessão de hoje e 

que ele estar aberto ao dialogo né? Já autorizou o chefe de gabinete da prefeitura para que marcasse 

uma reunião com os vereadores eu sugeria ainda ao prefeito que pudesse é incluir nessa reunião o 

engenheiro de obras né? Da prefeitura pra que ele pudesse falar alguma coisa de valores de obras o 

metro quadrado quanto que custa né? Então ate para poder embasar melhor  nós vereadores né? Então 

solicito ao presidente se dor possível pelo regimento interno desta Casa que o projeto possa ficar então 

para ser votado a posteriores ate que a gente possa estar estabelecendo esta conversa com o prefeito 

com o engenheiro de obras da prefeitura os nossos assessores com os assessores do Executivo para que 

a gente possa então é como eu já disse por varias vezes aqui que a gente possa estar melhorando ai 
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muito mais este projeto para que a partir do momento que tomar uma decisão que ela seja a melhor 

decisão tomada aqui por todos nós então essa é a solicitação que nós fazemos em nome do prefeito 

municipal Almir Barros para que a gente então possa estar colocando este projeto no futuro e antes que 

a gente possa então estar votando este projeto 059/2013 que a gente possa então provocar essa… Essa 

reunião para que a gente possa então é tirar as duvidas melhorar estes argumentos, então fica ai a nossa 

solicitação. Com relação ao projeto 009/2014 é devo lembrar a esta Casa que no dia de hoje e o projeto 

010/2014, é são projetos de… De estão solicitando desta municipalidade é a doação de área para que 

estas empresas A TECMETAL e Usinagem LDTA e a empresa UCM mecânica industrial LDTA, 

possa… Possam essas empresas possam estar se instalando e estabelecendo aqui no Município de 

Atílio Vivacqua gerando emprego gerando renda e trazendo benefícios ai para o Município de Atílio 

Vivacqua vale salientar que essas duas empresas elas já estão estabelecidas no Município de Cachoeiro 

de Itapemirim elas são empresas já de vários anos né? É existente a vários anos no mercado elas… elas 

se encontram em frente a ao parque de Exposição de Cachoeiro de Itapemirim no entanto é ate mesmo 

pelo… pelo fato delas estarem crescendo o local aonde elas estão funcionando já não comporta é não 

comporta mais a… A o bem serviço dessa duas empresas daí e também dentro do projeto muito 

interessante do Município de Atílio Vivacqua que é proporcionar ai a implantação de novas empresas 

no nosso Município é que estas empresas estão solicitando essas áreas para que elas possam é deixar 

né? A… a fazer a transferência mesmo de tudo que existe lá onde elas estão montadas virar para Atílio 

Vivacqua inclusive a sede fiscal da empresa viram pra cá pra poder gerar ai é emprego e renda para o 

nosso Município então eu já fiz o contato com os dois empresários é a gente não tinha certeza que os 

projetos dariam entrada hoje na Casa mais já falei com os dois para que na próxima sessão eles possam 

estar presente aqui para poder apresentar ai melhor as suas empresas e estarem abertos ai a perguntas 

por partes dos vereadores tenho certeza de que o Município é interessante né? O Município traga novas 

empresas pra cá e tenho certeza que todos nós vereadores iremos votar favorável a esses dois projetos 

e é importante que salientar que essas empresas elas já prestam serviço pra FOZ do Brasil, já prestam 

serviço para Vale do Rio Doce é… e estarão ai se habilitando também aqui logo, logo a exploração do 

petróleo e gás vai começar a acontecer aqui em Presidente Kennedy então essas empresas também 

estarão habitas ai a atender essas empresas do petróleo e gás na região de Presidente Kennedy e elas 

também fabricam muitas peças muitos maquinários para as empresas também do mármore e granito 
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então é uma empresa de modelo referenciado né? Com certeza trará grandes lucros e grandes 

benefícios para o nosso Município e para a nossa população haja visto que a previsão é pra geração ai 

de… Pra mais de 80,100 novos postos de trabalho no nosso Município então queremos agradecer, e o 

presidente em relação ao projeto 059 então fica aqui a solicitação para que é antes que a gente vote né? 

Isso seja feito então uma reunião do Executivo com o Legislativo para que a gente possa discutir 

melhor este assunto obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu estava atento as 

palavras do líder do prefeito e queria discordar da… Do primeiro do seu da sua euforia em já estar 

convidando os empresários para a próxima sessão porque eu ate gostaria de pedir aos colegas 

vereadores que votassem contra a urgência deste projeto de lei desses dois projetos de leis nós fomos 

penalizados ano passado no mandato passado eu e a vereadora Gessiléa em doze mil reais porque 

votamos duas doações num ano eleitoral, nós entendíamos que o ano eleitoral é os seis meses 

correspondentes só que o juiz entendeu que ano eleitoral é ano de eleição então se eu tiver que votar 

este projeto hoje eu voto contra pra tirar a minha responsabilidade então gostaria ate que os colegas 

votassem contra se o colega vereador Jose da Costa Neto chamou os empresários aqui que peça que 

não venham porque eu quer uma analise aprofundada… Da nossa assessoria e também da comissão de 

justiça porque não voto de qual quer jeito nesse projeto nesse ano eleitoral, nós já apanhamos uma vez 

não só eu mais a vereadora Gessiléa também o ex-vereador Mario Brito, vereador Igor, Graceli, 

Graceli não? Sei que uns Sandra, Antonio Venturi todos nós fomos condenados pela justiça e a nossa 

pena foi pagar doze mil reais então não voto de qual quer jeito doação em ano eleitoral, pode haver 

alguma, nós fomos condenados e a condenação foi uma multa mais nós fomos condenados e então 

gostaria de pedir aos colegas atenção a este projeto porque ele… Ficar tranqüilo eu e a vereadora 

Gessiléa sabemos votar contra e deixar que os senhores votassem este projeto seria uma covardia de 

nossa parte a gente se omitir em algo que vai prejudicá-los então gostaria ate de derrubar a urgência 

deste projeto para que os senhores estudem melhor para que a nossa assessoria estude e vê ate aonde se 

estende este problema de ano eleitoral que ano passado a gente tinha todas as garantias da procuradoria 

do Município dos advogados do Município que ano eleitoral era seis meses e nós votamos e a justiça 

não entendeu assim então esse é o meu pensamento em relação a isso a esses dois projetos se for pra 

votar rápido a toque de caixa declaro o meu voto hoje contrario aos dois projetos. / José da Costa 

Neto (Vereador):- Presidente me permite uma parte./ Romildo Sérgio Abreu Machado 
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(Presidente):- Claro. / José da Costa Neto (Vereador):- É só queria salientar a vossa excelência o 

seguinte é tenho certeza que vossa excelência é tem conhecimento da forma que eu procuro conduzir o 

meu mandato e o zelo que eu tenho com esta Casa e por este Município então não estou aqui pedindo 

pra votar nada a toque de caixa muito menos é contrario a legislação vigente né… e muito menos eu… 

Porque não vai ser eu o beneficiado direto né? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Se 

vossa excelência não convida os empresários para a próxima sessão. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Então eu só queria dizer a vossa excelência que não tem… não existe euforia, não existe 

euforia existe sim é uma intenção de nós tenho certeza de todos os vereadores desta Casa de 

proporciona e tentar abrigar o numero maior de empresas em nosso município pra que a gente possa 

gerar cada vez mais emprego e renda para a nossa população então só queria colocar isso ai não estou 

eufórico e não estou assim pedindo que seja nada seja votado a toque de caixa e sim ser respeitado os 

tramites locais e legislação vigente obrigado./ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Se 

essa é a função de convidar os empresários para o debate não é de vossa excelência, vossa excelência 

já fez isso antecipando tudo e não esta eufórico então por mim se quiserem são livres pra decidir o que 

fazer se quiser votar a urgência por favor votem e a gente vota este projeto na próxima sessão sem o 

menos problema. Vereador Itamar Moreira, vereador Jose Geraldo Papaceni, vereador Jovaci Duarte. / 

Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Oi, agradeço a Deus por mais esta oportunidade quero 

cumprimentar o presidente desta Casa, a vice-presidente vereadora Gessiléa, Dr. Moacyr compondo o 

corpo jurídico desta Casa, nobres colegas vereadores, o Batista 101% obrigado pela sua presença 

Batista, cumprimentar a todos os funcionários desta Casa dizer a vocês que é uma satisfação muito 

grande né? Estar aqui trabalhando junto com vocês e atendendo mais a cada dia que passa e agradecer 

a Deus né? Por ele nós dar a paz, saúde e sabedoria para que nós possamos estar na mesa conduzindo 

este trabalho com mais sinceridade, humildade e lealdade é gostaria de estar agradecendo o presidente 

desta Casa vereador Romildo Sergio pelas palavras que ele disse a pouco, porque eu me preocupei um 

pouco sobre o projeto tive ate conversando com o vereador Roberto Alemonge o projeto 009/2014 e o 

010/2014, é projeto que o 010 ele foi protocolado o pedido né? Na prefeitura no executivo no dia 19-

11-2013, ate então é o prefeito era o senhor Jose Luiz Torres Lopes e eu acho que ele era um projeto 

bom eu não tenho nada contra ao projeto só que a minha preocupação quando eu tive conversando o 

vereador Romildo eu ate tive comentando com o Dr. Moacyr comentei sobre o projeto não acho o 
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projeto ruim mais o vereador Romildo Sergio presidente desta Casa né? Tocou numa questão e que é 

certa né? E nós né… podemos estar ai consultando o procurador desta Casa né?  Isso aqui num vai 

morrer ninguém por isso se não votar hoje e com certeza nós né? Vamos com certeza estar nuns 

garantindo né? Para que quando este projeto seja votando né? Não venha a trazer causar danos né? 

Com a justiça né? No nosso futuro as vezes possamos e gostaria também de estar pedindo ao líder do 

prefeito que pudesse também estar nos ajudando sobre a respeito da nossa saúde da nossa comunidade 

vereador Thiago né? Thiago Gava é trabalha na saúde é enfermeiro e sabe o que o interior as vezes as 

pessoas passam momentos né? Indelicados e nós temos muitas reclamações e gostaria de contar com 

vocês ai na localidade de São Jose da BR nós temos um problema lá né? De posto de saúde é sabemos 

que o dentista não tem atendido lá a bastante tempo e que nós pudéssemos estar sentando com o 

executivo pra que nós pudéssemos estar dando uma resposta definitiva a aquela pessoas que moram 

naquela comunidade né? E também a comunidade de Independência a comunidade de Independência 

também a saúde não funciona… Não estar funcionado nada bem nós temos uma medica lá que todo 

mundo fala muito bem da medica mais ela estar com um problema agora ela estar próximo a ter um 

filho né? Então parece que ela esta tirando licença e agora é o caso dela e parece que às vezes ela não 

tem atendido lá então as pessoas tem cobrado muito a este vereador que vos fala o vereador Roberto 

Alemonge por nós sermos moradores né… daquela comunidade então gostaria de mandar o pedir o 

apoio de todos os vereadores para que nós pudéssemos estar dando uma alavancada e estar juntamente 

fortalecendo para que aquela comunidade né? Possa seja melhor atendida sim não momento agradeço a 

vocês e volto daqui a pouco obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Como eu 

falei da…Da euforia do projeto de lei eu confesso que ainda não tinha visto os dois projetos chegaram 

hoje na Casa, E se vocês olharem o projeto de lei todos dois foram recibados hoje com a data do dia 

18-03-2014, e os dois projetos de lei vão ser assinados amanha dia 19 os dois com a data do dia 19-03-

2014, ainda vai ser assinado nós já recebemos o projeto assinado na data do dia 19 de março então ta 

adiantando mesmo o projeto tem corrido mesmo rápido porque ate as datas não batem se nós 

recebemos 18 o projeto vem com data de 19 então vai entra amanha nós votaremos o projeto hoje dos 

dois a justificativa todas as datas são do dia 19 Vereador Papaceni, Vereador Roberto Alemonge, 

Vereador Pedro Sampaio, Vereador Thiago Gava. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Meus 

agradecimentos a Deus por mais uma tarde de trabalho nesta Casa de lei, cumprimentando assim a 
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mesa na pessoa do presidente, vice-presidente, do secretario, o nosso jurídico Dr. Moacyr o nosso 

procurador e todos os demais vereadores e nobres colegas é sobre o projeto 010 e o 009 é… líder do 

prefeito né? Eu vejo a intenção muito boa para o Município pro crescimento mais nós temos que 

observar também a… os problemas futuros né? Então nobre vereador é eu admiro a intenção do 

projeto é um projeto que vai assim com certeza trazer benefícios para o Município vai gerar emprego 

mais nós temos que fazer o mesmo uma assessoria com o nosso procurador do nosso assessoria lá na… 

no executivo pra ter esses projetos não impliquem em problemas futuros por esse ano ser um ano 

eleitoral tá então é a intenção é muito boa concordo com a intenção de vossa excelência do executivo 

nós temos que observar a intenção do executivo né? nós temos que observar esta questão jurídica ai 

também é quando o nobre vereador Jovaci mencionou sobre a saúde lá de São Jose da BR, 

Independência é só gostaria de explicar o que o Município hoje nobre vereador e é um Município que 

tem 100% de cobertura do PSF ta esta no ministério da saúde 100% de cobertura ACS do agente 

comunitário de saúde só que o município tem uma parte urbana e também tem uma parte rural né 

sendo que é um medico. Um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um odontólogo né? e os ACS 

para atender naquela determinada área que é o agente comunitário de saúde só que no interior tem 

equipes que atende em varias comunidades hoje eu trabalho no Alto Niterói onde é uma comunidade 

urbana que pega né? Da rua Francisco Curcio sobe vem ate na garagem da prefeitura aqui perto da 

escola Agrícola e é esse moram todo é minha área de trabalho, então a minha area ali tem como o 

medico ficar naquela comunidade e a comunidade buscar o atendimento só que lá não São Jose da BR 

o medico atende em São Jose da BR atente Independência, Flecheiras entendeu nobre vereador ir nós 

temos que sentar com o secretario é a sua reivindicação é uma reivindicação muito importante porque 

se o paciente não consegue ser atendido no São Jose da BR ele vem pro hospital e sobre carrega 

também o hospital o colega que esta ali a 24 horas então a gente tem que sentar né? É fazer um convite 

pra fazer uma reunião com a secretaria pra ela estar explicando melhor isso daí porque hoje agente 

determina o seguinte no PSF se o paciente é do Alto Niterói ele tem que ser atendo no Alto Niterói não 

é aqui no posto do centro entendeu Itamar? Então o paciente de São Jose da BR se ele não tiver aquele 

atendimento naquele dia que vai uma vez por semana ele tem que vim pro hospital né? Então isso é 

difícil o Município Muqui, Mimoso tem... tem area rural urbana e funciona deste jeito também então a 

gente aqui tem que se adequar tentar se adequar da melhor maneira pro usuário do sistema não sofrer 
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Pedro Sampaio tem lá na Praça do Oriente uma comunidade grande né... Pedro só tem um atendimento 

por semana nos temos lá um profissional de enfermagem que faz a medicação de pressão de glicemia, 

curativo o posto fica aberto mais só tem a figura do medico do enfermeiro uma vez por semana então 

assim não é um problema não só de São Jose da BR mais de Praça do Oriente, córrego da Fama Linda 

Aurora, São Pedro demais localidades que a gente precisa sentar junto com a secretaria né… E ver a 

melhor maneira pra gente atender esses usuários do serviço que são os mais necessitados é e hoje em 

conversa com o vereador né? Licenciado Sandro Gariolli, Sandro Magrelo é nessa tarde ele me passou 

a questão da rua Francisco Curcio que foi levantada aqui pelos nobres colegas a respeito dos buracos 

né e hoje ele… Ele a gente conversando sobre a rua ele me passou que já inicio os trabalhos lá de 

melhorias e a equipe dele esta trabalhando pra resolver o problema tá? Então. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Mas é a prefeitura que esta corrigindo? / Thiago Delorence Gava 

(Vereador):-  Não ele pediu né assim a gente em conversa falou… Me passou que a… A o trabalho 

estavam andando agora não sei se foi a prefeitura me disse isso agora eu não tive a oportunidade de 

passar e ver né? Se… Se é a equipe da prefeitura se é equipe da CESAN da empresa que deixo lá né… 

O problema né? Então eu na correria nem passei lá na rua pra conferi a é a prefeitura não é mais ele me 

disse com as próprias palavras nessa tarde que iniciou os trabalhos né? Na naquela rua de melhorias ai 

eu to passando pra Casa né… pra os nobres vereadores estar lá conferindo né? e ver se é a prefeitura se 

é outra empresa né? Foi o que o mesmo passou nessa tarde pra mim na oportunidade como já foi um 

tema né… Citado ta passando pra vossas excelências apreciarem e conferir também muito obrigado. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar ate fazendo um pedido ao vereador 

Thiago também a nossa comissão de saúde ouvindo o secretario acho que na sessão retrasada cinco eu 

vi um repasse acho que maior da questão de PSF. .Gostaria que a gente acompanhasse vereador pra ver 

se realmente aumentou este valor que nós estamos repassando este valor para as equipes em relação ao 

ano passado a gente possa estar vendo isso porque me parece se eu não me engano eu só ouvi aqui 

parece uns valores melhorados do PSF em relação ao ano passado, é repasse federal para a equipe do 

PSF que vem o repasse para que PSF e eu não vi ninguém falar das equipes aqui que ouve melhorias 

salarial ou alguma melhoria na via de atendimento então a gente devia estar prestando este serviço e 

fazendo a comparação em relação ao ano passado como a vossa excelência faz parte de uma dessas 

equipes né? Por isso que estou delegando a vossa excelência esta empreitada. / José Geraldo 
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Papaceni (Vereador):- Me permite uma palavrinha presidente? / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Claro. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Eu tava sentado aqui atenciosamente 

ouvindo a palavra de vossa excelência ai e quero dizer que se o serviço começou… começou agora de 

tarde que ate na hora do almoço um pouquinho mais não tinha ninguém não, e dizendo também o 

presidente me desabafando o que eu sinto dentro de mim por trabalhar junto com essa… Com o nosso 

Município não sei se o senhor sabe disso… vossa excelência sabe chegou… nós estamos desde o ano 

passado lutando com a rua Francisco Curcio e sendo questionando eu a vereadora e outros 

companheiros né vossa excelência não só nós como nós todos né? E nunca tivemos um resultado não 

ai me parece que uns dez dias ou quinze me parece que a TV Gazeta teve lá, e a TV Gazeta foi muito 

bem recebida e disse que com 90 dias estaria luxo lá, bom pra nós… Mais prever que a luta do 

vereador desta cidade vai ser complicado nós temos um ano e tanto lutando pedindo implorando não 

temos respostas assim to feliz que a TV Gazeta teve ai ta dando noticia não só pra mim como pro 

Município o povo de Atílio Vivacqua mais ser vereador aqui a gente sofre um pouquinho presidente 

obrigado pela parte. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa. / Gessiléa 

da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Excelentíssimo senhor presidente vereador Romildo Sergio, 

Secretario Jovaci é… Nosso assessor jurídico Dr. Moacyr é colegas vereadores, Batista tem nos 

acompanho sempre funcionários, uma boa tarde bom é primeiramente falando em relação aos projetos 

é são projetos realmente muito importante é talvez é a minha… O que eu tenho a dizer é o seguinte me 

preocupo em relação ao que eu passei no futuro mais eu queria estar fazendo uma pergunta… Perdão 

no passado eu não quero passar isso no futuro perdão, fazer uma pergunta ao Dr. Moacyr se quando 

nós aprovamos aquele projeto foi em 2012 foi um ano eleitoral não foi só o projeto de doação foi o 

projeto também de aumentos dos professores quer dizer reajuste salarial então quer dizer tivemos esta 

penalidade fomos multados né? Então quer dizer por isso é…É essa é a nossa preocupação o que eu 

quero saber doutor se isso também cabe nesse ano que não é do Município né? Então ver se isso se isso 

não for eu vou estar votando este projeto é um projeto importante pro Município é um projeto que vem 

engrandecer vem é… é realmente mudar a realidade de muitas famílias por nós temos hoje uma 

empresa que emprega 700 pessoas outras que esta empregando ai mais mulheres que da uns 200 a 300 

vagas e não ta comportando tem gente todo dia na nossa porta pedindo uma vaga, uma ajuda pra poder 

estar sendo empregado algumas não se adaptam muito a empresa, outras na outra em fim e temos 
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homens ai que é de família precisando é levar o alimento pra casa isso é muito importante e… e vou 

dizer mais eu gostaria sim presidente que esses dois empresários viesse aqui terça feira pra poder falar 

explicar pra gente mesmo que nós não votássemos este projeto ate mesmo neste ano se for realmente 

um ano complicado por que eu me lembro que tiveram empresários aqui falando… Sim eu gostaria é 

… Sim… então é vieram e alguns nem foram contemplados um mesmo veio aqui pedir doação o 

Joedson de Antas e ate hoje não foi contemplado e ele veio aqui na gestão passada por isso que eu 

estou me direcionando a vossa excelência esteve comigo na gestão passada então esteve aqui pedindo 

uma area e não foi é contemplado, para levantar uma confecção de malhas né? Roupas de malha então 

em fim eu acho que seria interessante se nós ouvíssemos né? Esses dois empresários pra pode ta ate 

nos orientando em relação a essas idéias né? Tem a oferecer para este Município que fala aqui no papel 

que fica aqui também gravado né?Reforça mais ainda mais como eu disse é se o Dr. Moacyr né? que é 

o nosso procurador da este respaldo pra que a gente pudesse estar votando este projeto este ano estarei 

sim votando este projeto mesmo né ? Tendo toda esta preocupação com a procuradoria dando né? Um 

respaldo pra gente acho que nós temos que pensar acho que foi a te a forma que presidente dizer né? 

E… da gente não ta votando e depois ser penalizado lá na frente, por experiência própria a gente fica 

né? Meio Preocupado e dizer pro…pro… reforçando o que o colega Thiago é… é no caso que ele 

acabou falando comigo ali que alguns casos o vereador tem que ser procurado os especialistas né? Nós 

temos ali o ortopedista a… o pediatra temos a ginecologista e o que de repente pode estar acontecendo 

também lá em Água Preta que eu fiquei sabendo também que acho que a Drª. Já esta licenciada não é 

isso? Perdão Independência esta licenciada, é então em fim pode sim ser procurado alguns casos o 

hospital tem que ser procurado mesmo o nosso hospital não tendo um suporte grande vai dar toda a 

condição de ser levada ao hospital de grande poste que o nosso hospital ele é um Pronto Atendimento 

as pessoas as vezes tem que ter consciência disso o nosso hospital aqui ele faz muito para o nosso povo 

é nossos médicos a gente tenta com os enfermeiros tenta supri algumas coisas que não exige de 

equipamento entendeu Papaceni? Mais o nosso hospital é de Pronto Atendimento é mais pra tratar as 

coisas por inteira eu concedo a parte aqui presidente ao nosso colega vereador Thiago. / Thiago 

Delorence Gava (Vereador):- É só… Só completando a vossa excelência é em conversa com a 

coordenadora lá né? Que é a coordenadora do PSF né? da saúde da família é ela ate pediu pra deslocar 

o medico que atende como clinico no Alto Niterói as quintas que é o Dr. Merlin pra ta atendendo a 
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comunidade do interior provavelmente seria a area da medica que saindo devido a gestação né? Então 

foi se eu não me engano sexta que ela me ligou pra não ta marcando Pro Alto Niterói nessa quinta que 

ele dava o suporte pela comunidade ser grande a gente esta buscando ate porque desafogar o hospital é 

pra ta colocando no interior eu deduzo que seja pra area. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Supri esta necessidade lá em Independência. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- 

Independência, só pra completar as falas da senhora. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- 

É… é e pra completar mais é a dificuldade da gente contratar medico ta muito grande, por exemplo, é 

quinta feira não tem medico a noite não tem medico conseguiu medico pra poder dar plantão nós 

estamos batendo naquela mesma dificuldade de salário e infelizmente quer dizer nós sabemos que 

temos a dificuldade no Município de arrecadação não melhora em fim melhorou? Então nós podemos 

ai colegas vereadores brigar por esta melhoria no salário dos médicos eu fico ate meio constrangida 

presidente em ficar discutindo isso porque vão achar que eu to… Eu to advogando por causa própria 

não é isso gente eu ate na verdade sim, por que na verdade o meu marido da plantão na segunda da 

plantão na terça, quarta quinta vai ter que trabalhar sexta to delegando sim por causa própria que o 

meu marido fica um pouco mais em casa ele ta ficando mais no hospital então quer dizer eu to 

realmente delegando, é advogando por causa própria bom em fim é mais por uma questão da gente 

estar colocando né? Ta isso se isso existe líder procura saber se a gente pode estar fazendo esta 

reivindicação junto ao executivo estar melhorando ai salário dos… Dos médicos bom e em relação o 

presidente fez um eu me lembro presidente só não me recordo se foi nessa gestão ou se foi passada nós 

aprovamos aqui um… um projeto é aumentando é aumento que fala PMAQ pra poder gratificar 

aquelas unidades né? Que tivesse né? É… é fazendo as suas metas não é isso? Em fim eu acho que de 

repente quando senhor falou que semana passada ouviu esse… esse valor maior poderá ser nós 

podemos estar realmente pesquisando se eu bem me recordo foi isso não sei se foi esta gestão eu não 

me lembro quando foi que nós aprovamos vocês estavam aqui colegas? Foi na passada então nós 

aprovamos e ate daria 50% por esta especialidade tem os médicos né? os fisioterapeutas, enfermeiros 

seria dividido e mais 50 para todas as agentes ali… me parece que são 29,26 eu concedo a parte ali ao 

colega vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- É por ta na saúde é pra dar uma 

ajuda a vossa excelência o PMAQ é um programa de melhoria da assistência qualidade em saúde este 

é um programa federal então ele veio nós recebemos a visita dos técnicos então cada enfermeiro o 
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Município dividido em  4 PSFs né…então cada enfermeiro é responsável gerente pela unidade pela 

assistência gerencia ela recebeu esta equipe e esta equipe foi… quantia enfermeiros, fisioterapeuta, 

também tinha nutricionista uma equipe montada pelo estado… isso montada pelo estado com um 

supervisor pra fiscalizar como que você encaminha que documento como que você aprende que ver 

documento a documentação da unidade toda e o ano passado só foi escrita uma equipe então foi isso o 

valor pra uma equipe esse ano foi inscrita quatro equipes então vossa excelência comentou pode ter 

sido esse o valor então se o Município tiver uma pontuação ou. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Cumpri né? / Thiago Delorence Gava (Vereador):- cumprir se esta equipe esta equipe 

que veio fiscalizar observar os quadro do PSF e né? obter uma pontuação boa vai também vir um 

dinheiro bom pra estar investindo no fundo municipal 50% e 50% é gratificação para todos os 

funcionários da saúde e inserido no PSF, então hoje se vossa excelência pesquisar for lá na secretaria 

pode observar lá ganha desde do enfermeiro, do medico, fisioterapeuta, dentista ate a faxineira equipe 

toda ta sendo contemplada se eu não me engano nós já recebemos 2 parcelas, a parcela é trimestral a 

parcela  é trimestral de 50% fica pro fundo para o investimentos do fundo municipal de saúde 50% vai 

pras equipes dos quatro do PSF então este valor pode aumentar né… agora inscrita as quatro equipes 

agora vamos ver lá na avaliação que vai ser feita, vossa excelência. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vice-Presidente):- E outra coisa presidente como eu faço parte da comissão de saúde o meu querido 

colega Zé Neto ali que é o presidente é eu gostaria na verdade de chamar aqui o responsável que é o 

secretario de obras é o secretario de obras que é responsável para falar sobre a Francisco Curcio? 

Então eu acho que ele devia ser convidado porque ate da outra vez ele teve aqui e falou sobre aquela 

rua entendeu de repente pra ver o vereador quer uma parte? Não de repente poderia ate estar 

explicando porque realmente é complicado as outras pessoas precisam realmente ser cuidado de uma 

atenção entendeu se foi é a CESAN se foi a empresa “Y”, quem foi não interessa presidente hoje não 

me interessa, o que me interessa que seja resolvido  se vai ser pela empresa se vai ser pela CESAN se 

vai ser a prefeitura não me interessa mais me interessa saber que isso vai ser resolvido existe um 

processo, existe um monte de coisa o importante que aquele… Aquela população aquele povo dali seja 

atendido né? A vossa excelência se preocupou se é a prefeitura não me interessa então né… É a 

prefeitura que esta fazendo bom não me interessa me interessa que alguém esteje fazendo aquele 

serviço lá e que não fique também essa impressão que como o colega vereador né… de repente ele 
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pode ate dar uma resposta pra gente que foi a Gazeta né? Por que a gazeta foi lá de repente não de 

repente teve toda esta burocracia bom em fim eu gostaria que ele viesse aqui já que a vossa excelência 

levantou o de obras que é o Pedro Sampaio fazer um convite que eu tenho certeza que ele vai vim todo 

documentado e vai poder esclarecer muita coisa pra gente é o que eu gostaria de dizer e agradecer aos 

colegas vereadores, bom e outra coisa presidente eu quero também fazer um agradecimento a vossa 

excelência que na sessão do dia internacional da mulher vossa excelência me deu carta branca eu 

fiquei aqui trabalhando junto com as meninas e o Dr. Moacyr também teve junto e eu naquela situação 

né… de muito gripada mais eu consegui né… Ta hoje eu vou ate depois brigar já que a vossa 

excelência me deu todo apoio vou ver com a menina como que faz porque alguns microfones não estão 

funcionando o rapaz veio na quinta feira não foi Dr. Moacyr que nós ligamos pra ele na quinta feira ele 

veio e já na quinta feira já resolvei o problema mais ou menos pra que na sexta a gente não passe se 

vergonha se não tinha passado vergonha aqui né? Os microfones tudo né…Com problema… Bom 

mais a gente… bom mais sei lá eu fiquei com medo presidente eu fiquei com medo de… de repente de 

alguém falar alguma coisa e passar constrangimento então seria no dia que eu estaria presidindo a 

sessão com um monte de mulher bonita aqui em cima eu ia ta fazendo vergonha então eu queria 

agradecer a vossa excelência né… E agradecer as meninas a Jessica, a Quesia, Dr. Moacyr a todas né? 

Suelen, Sulaima em fim é… é pra poder é ta agradecendo que me ajudaram muito nesse dia concedo a 

parte ao colega vereador Pedro Sampaio.  / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Obrigado 

vereadora pela parte concedida, eu quero só fazer uma justificativa o problema não era tão difícil né? 

Que em poucos instantes foi resolvido o problema só queria fazer esta correção parabéns vereadora. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Obrigada mais é eu agradeço ao presidente por ter me 

dado todo… toda essa… essa de… de estar falando né? Aquele dia e ter conseguido ai espero e quero 

ver com a Quesia e com a Jessica porque não ta funcionando aqui em cima agora quem vai ta brigando 

por isso vai ser eu, obrigada. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só pra encerar a 

questão das empresas eu tenho a satisfaçao de ter começado muito com o prefeito Jose Luiz essas 

votações da empresa lá no passado se não fosse as empresas o nosso Município tava fadado a… Ao 

fracasso se não fosse as empresas que aqui estão instaladas e tenho certeza que todos os vereadores 

estão favorável a vinda e a instalação da empresa, o que nós podemos o que a nossa intenção não 

podemos deixar de fazer é estar votando sem o devido analise do problema nós temos este problema 
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infelizmente este ano é um ano eleitoral, então o que a presidência quer é que nós adiarmos o máximo 

se votar rápido eu repito nada contra a vinda da empresa o Município só vai sobreviver se tiver 

empresa que tiver ganho as empresa ser beneficiada e nós sermos multados condenados pela justiça eu 

prefiro adiar a votação então é esse o problema nada contra as empresas como porque todas as 

empresas que estão aqui hoje tem o meu voto este processo começou depois que nós já éramos 

vereador nós tivemos este problema ano passado não podemos fingir que não existe né? Por isso que 

eu estou pedindo esta garantia para os colegas vereadores. Grande expediente do dia vereador Jose da 

Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Nobre… Nobre vereador presidente desta Casa 

vereador Romildo Sergio, amigos colegas vereadores é apenas volto a tribuna apenas para comentar a 

cerca dos dois projetos que deram entrada nessa Casa o 009/2014 o 010/2014, a única coisa que me 

surpreendeu e ai eu fico ate preocupado né? Porque quando a gente fala em receber empresas no nosso 

Município e recordo de palavras do próprio presidente vereador Romildo Sergio de que nós temos que 

estender tapete vermelho e colocar banda de musica para receber as empresas que queiram por ventura 

se instalar no nosso Município a única coisa que eu fiquei é pensativo e ate certo ponto ate certo ponto 

receoso com relação a manifestação do nobre vereador Romildo… Romildo Sergio foi quando ele já 

de inicio falou que votaria contra a votação da urgência a toque de caixa e quer dizer mais eu fico 

preocupado porque é se a Câmara de vereadores de Atílio Vivacqua passar apresentar este tipo de 

comportamento nós vamos afugentá-los os empresários que queiram vim se instalar aqui então é… É 

em nem um momento nem um momento eu fiz apenas aqui o meu papel de líder do prefeito o projeto 

não é meu o projeto é do executivo fiz apenas a apresentação do projeto me antecipei né? Presidente 

peço perdão é porque é mais me antecipei ate porque na verdade ate mesmo neste mandato foi esses 

mandatos anteriores que eu passei nessa Casa nós sempre… Nós temos realmente sempre abrimos as 

portas pra que os empresários viessem aqui pelo menos se apresentarem né? Falar o nome, falar de 

onde eles são o nome da empresa qual o tipo de negocio deles né? Em fim então peço desculpas se…se 

eu me antecipei né… E mais a única intenção que seja colocada a questão de euforia em nem um 

momento eu estou eufórico to muito tranquilo em relação a isso estou pensando apenas… Apenas em 

dar seguimento vossa excelência acabou de dizer o que seria de Atílio Vivacqua se não fosse as 

empresas instaladas né? E eu tive também o prazer de votar aqui por varias vezes doações para varias 

empresas, vários empresários muitas empresas hoje né? E sucesso não só municipal, estadual a nível 
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nacional nós temos uma Cofril que daqui a pouco vai estar exportando produtos pro exterior né? Então 

esse é um projeto é um programa né? Municipal que não é de agora nós estamos num ano eleitoral nós 

estamos, estamos sabendo disso né? Mais isso num ta sendo colocado agora a questão de promover é a 

implantação de empresas no nosso Município vem de longa data de 30, 40 anos né? Então não sei é 

se… Se pelo fato de nós temos ai uma eleição nacional isso vai atrapalhar não sei é lógico que como 

eu falei nós temos…nós temos fazer a coisa bem feita com bastante segurança né? é observando a 

legislação agora é aquela… Aquele velho ditado né? “Gato escaldado tem medo de água fria”, tá ? 

Agora uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né? A doação de area para uma empresa é um 

modelo de projeto né? O que foi destinado por esta Casa na gestão passada que hoje nós passamos ali 

do lado da rodoviária a um prédio ali de 6,7 andares um dia eu passo cedo eu acho seis, tem dia que eu 

passo perco ate a conta né? Mais nós sabemos que é totalmente diferente da questão da doação de area 

né? Para que a empresa possa se instalar enfim então, pois não? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Colega vereador Jose Neto eu… o que eu não sei se vai ajudar não sei o que eu tenho a 

dizer é o seguinte a palavra certa é essa mesmo “Gato escaldado tem medo de água fria”, fizemos 

aquelas doações e outra coisa vem cá nós vereadores nós autorizamos nós não damos nada, nós aqui 

isso daqui nós vamos autorizar o prefeito a dar e em relação a varias doações que nós demos tudo que 

ele fez foi deste bendito prédio né? E a outra que foi o reajuste do…dos… Das professoras então enfim 

essa doação que nós não damos nada nós só autorizamos entendemos… Entender isso daí e poderia ate 

ser uma justificativa dizer que nós aqui não votamos nada, autorizamos o executivo deu duas é… é 

áreas e foi dada e aconteceu o que aconteceu então por isso mais uma vez eu fico é… Acontece esta 

preocupação de ficar doando alguma area, vai pra algumas empresas que realmente não querem fazer é 

o projeto que eu li aqui ta aqui na radinho 12 meses né? Se a prefeitura não pode então e foi feito isso 

com nós também nós temos que nos preocupar com isso tá? / José da Costa Neto (Vereador):- Ta 

bom vereadora eu te agradeço mais nós estamos atentos a todas as questões a única coisa que eu fico 

preocupado é essa aonde… antes de chegar outros e a gente a Câmara de Atílio Vivacqua falar opa eu 

voto contra então a representação é essa agora é vamos vou repetir, então vamos observar a legislação 

vamos fazer as coisas corretas e não ninguém ta apresando nada aqui né? Ninguém ta apresando nada 

vote com segurança que a empresa venha se instale e, por exemplo, nós temos aqui a TECNICMETAL 

ela ta cogitando o faturamento anual esperado ai do segundo ano de operação em torno de 5 milhões e 
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quatrocentos mil reais que dizer é um dinheiro novo que vai circular no nosso Município né? É de 

quarenta a noventa funcionários quer dizer uma empresa a outra vai gerar tantos outros quer dizer 

então é um projeto interessante a única coisa que eu peço é… é como líder do prefeito, como vereador, 

como cidadão Atiliense que a gente trate este projeto com carinho observe lógico a… A legislação né? 

E que a gente possa realmente estender tapete vermelho e contratar banda de musica né? pra também 

receber ai a… Aquele empresário aquele cidadão, aquela cidadã que tenha recurso pra poder é investir 

no nosso Município porque com certeza todo mundo sairá ganhando então presidente é desculpe ai se 

eu me excedo na minha fala mais a única preocupação hoje que tenho é em relação a gente antecipar 

voto negativo em relação a um projeto da mais alta importância para o nosso Município muito 

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

Santos (Vereador):- Cumprimentar o presidente vereador Romildo Sergio Abreu Machado, vice-

presidente Gessiléa Sobreira, Secretario Jovaci Duarte, assessor Jurídico Dr. Moacyr, nobres colegas 

vereadores é a gente estava aqui atentamente ouvindo as falas do nobre colega e esse projeto que foi 

para ser votado onde tem é empresas para o nosso Município com certeza a gente estaria votando e 

porque o líder do prefeito Jose da Costa Neto ele fez os explanejamento bom mais a gente pelo tempo 

que tenho de passagem por esta Casa também tenho conhecimento de alguns regras que existe eu 

vereador presidente desta Casa vereador Romildo Sergio e também tanto acatei de vossa excelência o 

que diz sobre o período eleitoral que a gente ouve algumas reportagens também e eu gera uma 

preocupação na gente realmente mais quem dera que pudessemos também grande líder hoje fez os 

explanejamento dele que tivesse antes é o projeto para que a gente pudesse estar votando mais 

infelizmente nós temos prazo felizmente eu posso assim dizer que temos prazo pra estar votando 

vamos estar fazendo uma analise melhor do projeto e com certeza aquilo que vier pra gerar emprego e 

dias melhores para o nosso povo pra nossa municipalidade nós vamos estar aqui junto se Deus quiser 

pra esta melhorando quero cumprimentar o meu amigo Batista também 100% aqui nesta Casa os 

funcionários que eu esqueci também que estar cumprimentando boa noite a todos já e agradecer 

presidente e todos pelo trabalho também ate dado uma alerta sobre isso ai mais sabemos que a gente 

também vem fazendo um acompanhamento agradeço as suas falas por ter nos causado mais assim se 

você fosse o presidente desta Casa também e a gente tivesse o conhecimento sobre o projeto o 

esclarecimento do grande líder foi excelente e com certeza no prazo certo e fazendo uma analise nós 



 
 

167 

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

vamos estar votando favorável a isso ai e ao vereador Thiago levantou uma questão aqui sobre a saúde 

eu ate não ouvi bem o presidente vossa excelência ate fez uma pergunta se é da verba federal que já… 

Se já receberam alguma coisa sobre não o PSF… A vossa excelência disse assim depois quando a 

vereadora Gessiléa fez a pergunta foi ai que eu ate um pouco… Você disse que já tinha assim recebe 

alguma coisa do governo federal você disse fazendo a pergunta do presidente ou… /   Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Toda a verba do PSF ela é federal, isso é um complemento que o PSF 

o governo federal promoveu para o bom atendimento entendeu e quando eu citei a questão do aumento 

não me passou pela cabeça a questão que esta Casa o ano passado o ano retrasado não sei bem esta 

melhoria que eu percebi no quadro talvez seja esse o aumento… Deve ser em função disso. / Itamar 

Moreira dos Santos (Vereador):- Parte concedida vereador. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- 

É o Município o ano passado foi inscrita uma equipe nesse programa PMAQ que é um programa que 

veio pra dar um incentivo para a melhoria do atendimento né? Então o programa veio da ano passado 

foi novo Município ficou com medo de aderir as quatro equipes né porque primeiro adere pra depois 

vim a cobrança entendeu nobre vereador a secretaria de saúde achou melhor inscrever uma equipe que 

ficaria mais fácil atender a demanda que o estado o governo federal tem a mandar de documento pra 

cobrando a sensibilidade de melhorias como ela passou por sua equipe essa equipe passou e teve 

um…um… Um ponto muito positivo foi muito bom né? A secretaria entendeu que não era uma coisa 

de bicho de sete cabeça vamos dizer assim era só … Era coisa que nós já fazíamos já tínhamos 

documentos e então achou melhor inserir as outras três  que faltavam certo então quando iniciou com 

uma equipe era um valor quando iniciou as duas equipes… as três equipes que ainda não era inscrita 

então aumentou este valor então pode ser que esse… Essa que o presidente fez que a agora é voltando 

a dizer nós já recebemos duas contra partida que é trimestral sendo que referente. / Itamar Moreira 

dos Santos (Vereador):- É que eu fiquei um pouco enrolado aqui. / Thiago Delorence Gava 

(Vereador):- Referente a uma equipe entendeu então já recebemos desde da limpeza ate todos os 

profissionais envolvidos 50% vai para dividir entre os profissional, 50 é pra dividir com é o fundo 

municipal de saúde  então 50 é investimento 50 é aplicação do profissional isso recebe de três em três 

meses a cada trimestre. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Entendi. / Thiago Delorence 

Gava (Vereador):- Então este ano veio que com certeza teve uma contra partida de quatro equipes, 

pode ser que agora tenha é se eu não me engano é Março é maio, abril, maio possa vim um dinheiro a 
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mais ai agora tem que ver com a secretaria pra poder explicar ao presidente pretende trazer isso ai pra 

trazer numa próxima sessão pra esclarecer melhor pra não ficar duvida. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Então vereador obrigado pelo seu esclarecimento é tirou a duvida que eu tinha e uma… 

Quando o Jovaci… O vereador secretario desta Casa Jovaci a gente também fica preocupado vereador 

quando se fala que o medico não foi eu já passei por isso por muitas vezes que as vezes a pessoa chega 

a não tem medico e tal fulano e a gente conhece tem conhecimento alguns vereador a vereadora 

Gessiléa deu a vice-presidente desta Casa falou agora pouco que só apenas que tem dificuldade tudo 

tem despesa gera despesa é vem o medico porque ele precisa as pessoas lógico adoecem tem 

dificuldade né? E a gente com certeza também como esta vereadora sentando também com a secretaria 

pra poder esta se informando melhor e aquilo que é de melhor para o atendimento do Município uma 

parte concedida vereador. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- É só… Um esclarecimento nobre 

vereador é o Município hoje a secretaria de saúde ela pode… Encontra uma dificuldade enorme na 

contratação de Medico tanto pro hospital como: Plantonista, quanto para saúde da família porque eu 

falo isso com muita convicção como exemplo da medica que trabalha comigo medica recém formada e 

a medica esta fazendo um excelente trabalho ta atendendo os pacientes anota no prontuário tudo que 

você precisar do paciente ta ali é receita, é um exame, anota o exame no prontuário esse é o perfil do 

profissional que trabalha no PSF só nobres vereadores, que para uma recém formada e ela quer fazer 

uma residência quer fazer uma especialidade só que ate no momento ela ainda não passou na prova de 

residência então enquanto ela inda não passou nós temos a medica entendeu nobre vereador? Nobres 

vereadores a partir do momento que ela passar na residência ela vai embora certo e ai como é que a 

gente vai conseguir outro medico. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Cada vez vem 

dificultado mais né? / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Dificulta, é então é só explicar que esse 

problema não é só em Atílio Vivacqua esse problema é em Cachoeiro, Cachoeiro tem mais de 30 PSFs 

inscritos no ministério da saúde se tiver uns 15 trabalhando com medico é muito eu trabalhei em Itaoca 

Pedra só pra… Itaoca Pedra hoje tem mais de 10 mil habitantes distrital é de Cachoeiro de Itapemirim 

lá só tinha um PSF nobres vereadores hoje nosso Município tem 10 mil habitantes tem 4 então a 

realidade nossa hoje. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- nós estamos de parabéns. / Thiago 

Delorence Gava (Vereador):- Nós estamos de parabéns temos que ajudar, temos que melhorar né? 

Nobre procurador mora em Cachoeiro e sabe a realidade então se hoje nós estamos… Tá difícil tem 
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Município visinho pior então é… é a reivindicação é relevante nós temos que sentar temos que 

conversar temos que fazer o melhor e montar estratégia e ver o que a gente pode fazer de melhor pra 

atender o usuário que é o que ta precisando ta ok? Ta certo obrigado. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Eu só quero dizer a vossa excelência é o seguinte que as reclamações do vereador 

Jovaci, e do vereador Roberto também igual ele citou e de todos nós vereadores desta Casa a 

reclamação é uma só é hoje, ontem mesmo cheguei no hospital ta escrito assim é “ Não damos 

atestado”, o medico hoje não dar atestado por exemplo “Não carimbamos exame” certo? Então é o 

seguinte o que que nós vereadores fazemos a reclamação é que quando acontece isso a pessoa de idade 

presidente que chega em na gente e vem a promessa mais fica difícil porque? Porque bate ai se não é 

atendido e vai lá na comunidade também não é ai vem o desespero mais a tendência a gente tem que 

procurar ver o que que pode ser feito pra tentar melhora eu ate não vou me prolongar muito por que a 

gente vai… Então é só isso tinha, agradecer presidente e eu acho que a tendência nossa com certeza é 

sentar com a secretaria e tal pra estar vendo o que que pode estar sendo feito de melhor para o nosso 

Município, eu ate que na minha comunidade posso assim dizer em Antas, Santa Tereza bom 

atendimento parabenizar a saúde pelo trabalho que e vem fazendo mais a gente não só é da 

comunidade de Antas, Santa Tereza que pega Santa Cruz, Santa Maria, Independência vem todo 

mundo pra lá mais a gente quer ver o que pode ser feito dentro das medidas dos conformes muito 

brigado presidente e uma boa noite a todos. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Antes 

de convidar o vereador Papaceni, lembrando os colegas que tivemos o contato com a empresa Costa 

Sul só pra próxima sessão que eles podem mandar um representante para esta Casa que ate lá a gente 

possa estar ai vendo o que a lei nos dar garante a fazer uma discussão sadia com a empresa vereador 

Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa noite quero agradecer a Deus por mais um 

dia de vida um dia de trabalho aqui nessa Casa de Leis quero cumprimentar nosso presidente a nossa 

vice-presidente Gessiléa, secretario Jovaci, Dr. Moacyr, meus companheiros vereadores Thiago, 

Roberto, Itamar, Jose da Costa Neto, Pedro Sampaio, a todos os colaboradores desta Casa parceiro 

nosso parceiras nossa, quero cumprimentar o Batista hoje ta animado né? Batista o café ta tranquilo 

tem dia que você esta meio pra baixo, hoje ta com a cabeça alta rapaz. Eu quero agradecer ao 

presidente eu queria fazer uma pergunta vossa excelência o senhor já não sobre a Costa Sul obrigado ai 

pela…Pela palavra de informação que o senhor deu pra gente ai presidente quero… Estava sentado ali 
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ouvindo né? O grande líder falar sobre as empresas e também vi o nosso presidente falar né? De que o 

grande líder o presidente falou, presidente tem as suas razões e nós temos né? Companheiro não 

porque se já passou né? Presidente por alguma coisa, pro alguma situação né? E é interessante a gente 

ouvir falar que vem uma empresa pra Atílio Vivacqua principalmente que da 80 emprego é bacana 

quem diria que a Cofril ia a gente sabia que ia dar muito emprego né? Que a gente tinha certeza mais 

não este tanto de empresa acredito que nem o presidente espera da Cofril da ai 700 funcionários, 700 

funcionários envolve quantos ser humano né? Né? Presidente quantas é muita não é só 700 

funcionários agregam uns indiretos muito grandes a gente não vai descansar nunca de dar os parabéns 

né? A equipe da Cofril ou né? A gente sempre fala o Zezé da Cofril o nome dele então oh vossa 

excelência o senhor falou em duas empresas uma de 80 funcionarios e outra de… o senhor não disse 

mais deve ser uma quantidade boa né? É a gente tem ali o Dr. Moacyr e tudo a gente procura ele esta 

bem pra informar a gente né? Então Dr. Moacyr ta na sua mão né? se for pelo bem do Município 

tamos juntos agora ser for para arrumar problema vamos larga para o ano que vem, pra não cascar este 

abacaxi né? Presidente essa batata quente né? oh então que quero dizer que o né? O vossa excelência 

ficou meio assim mais ele tem razão também né? fazer uma coisa meio sem estar né? Quero antigo né? 

pois não. / José da Costa Neto (Vereador):- me permite uma parte? / José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- pois não. / José da Costa Neto (Vereador):-  A única coisa que me causou surpresa foi 

a forma que o nobre colega presidente se manifestou quer dizer ainda bem que o empresario não ta 

aqui porque se não ele ia sair daqui certo? Eu vou votar contra então quer dizer isso ai que eu fiquei 

né? Então é mais eu… eu to é respeito a posição do presidente vossa excelência estar sendo esta sendo 

muito sensato mas suas palavras e é isso ai mesmo a gente tem que… Tem que votar se bem que 

aprovar… aprovar observando a legislação que não traga prejuízo pra nem um vereador que não o 

traga prejuízo para o executivo enfim né? que o projeto venha somar e não pra acarretar problema pra 

ninguém então parabéns vereador pelas palavras de… Sabias de vossa excelência olhando pra um lado 

analisando o outro então é te parabenizo por esta sensatez e essa saliência de vossa excelência em 

relação a sua manifestação obrigado. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Então vossa excelência 

eu acredito que aqui né? Igual a gente vem trabalhando o mesmo que o nosso trabalho ate agora né?´? 

Não tivemos a gente não tem interesse né? Que né? então ate entendo ai a… A como que vossa 

excelência falou é porque passou né? então talvez o senhor tenha ate mais não importa o que importa é 
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que estamos junto lutando cada um da sua forma pelo Município pelo povo porque igual eu venho 

falando a empresa que empregar essa quantidade de… de colaboradores é bacana pra nos então com 

certeza nós vamos estar ai não só eu como todos os colegas vereadores analisando com certeza é 

interessante pro nosso Município. Eu quero aqui também dar os meus sentimentos a um ex-vereador 

que nos deixou né? Ontem que ate presidente foi presidente desta Casa não tenho nem informaçao o 

senhor GG foi ate presidente né? da Casa então eu quero ai deixar o meus sentimentos né? Pros filhos 

dele né? já colaboro com Atílio Vivacqua né? e trabalhou e foi parceiro ai em Atílio Vivacqua quero 

também deixar aqui os meus sentimentos né? A esposa do senhor Sobral senhor Antonio Sobral cara 

que nos deixo a dona é… e o senhor Eraldo é muito gente, o Dr. a dona Laer… Laelza que também 

né? aconteceu um imprevisto também com né? com a … realmente uma tragédia né? que a gente num 

tão ai na verdade a gente que… Enfim quero deixar os meus sentimentos a todos os familiares né? Que 

Deus sabe de todas as coisas e a gente não sabe o que fala, então quero agradecer a todos os 

companheiros de trabalho, obrigado.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Volto a essa tribuna para estar agradecendo o apoio dos 

nobres colegas vereadores por se preocuparem né? com a area da... da saúde, agradecer ao vereador 

Thiago por ele atuar na area da saúde né? E quero deixar bem claro que o vereador Jovaci também só 

quer o melhor né? Então quando esse vereador traz um problema pra Casa é pra contar com o apoio de 

todos os vereadores para que aquele que não esta funcionando bem possa funcionar melhor né? Quero 

ate repetir o posto São Jose da BR lá não funciona nada, nada funciona bem e o que… Que acontece 

aquele posto não vai mais receber reforma porque aquela area daquele posto devida a marcação ai do 

IDAF  aquele posto pode estar dentro da area de Itapemirim então conversando com o prefeito Almir 

ele disse que pretende comprar uma area em São Jose da BR né pra cá do asfalto então nós sendo 

vereador a uma preocupação maior que o povo nos cobra né? Então a gente eu como sendo vereador 

quero estar contando com o apoio do vereador Roberto que a gente mora próximo, o vereador 

presidente desta Casa Romildo Sergio Também mora também ali naquela area próxima para que a 

gente possamos estar sentando com o prefeito para saber dele né? se pretende é comprar uma area 

naquela localidade onde ele pretende comprar porque quando alguém vier perguntar para o vereador o 

vereador poder saber e dar resposta né? Vereadores as pessoas que vierem procurar porque sabe que 

nosso Município é um Município pequeno então as conversas que dao fogo e é muito difícil as vezes 
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quando uma pessoa chega a procurar um vereador: “ Vereador o que... que ta acontecendo ali na 

comunidade tal?” e o vereador não sabe, não se aguarda que eu vou dar aquele jeitinho aguada que eu 

vou procurar saber então isso ai também nos preocupa, e gostaria também de fazer um pedido ao líder 

do prefeito eu tive conversando a poucos dias com o chefe de gabinete o Elias Pereira sobre um 

telefone da localidade de Independencia acredito que daqui a pouco o vereador Roberto vai ate esta 

dando uma ajuda pra explicar esse problema também a um tempo atrás foi instalado uns telefones nas 

casas de umas pessoas em Independencia e ali próximo a propriedade do…do senhor Joel Ferreira 

passou um caminhão baú e bateu num poste rancou quebrou a fiação e eu acredito que tem mais de um 

ano que aquele povo ta sem telefone então eu tive conversando com o chefe de gabinete pra que ele 

né? pudesse estar colhendo informações da empresas de telefone e ele me deu a palavra que estaria 

vendo isso breve só que já tem uns dias já que eu estou esperando esta resposta e… vou estar aqui 

também destacando como o líder do prefeito para que a gente pudesse estar resolvendo isso e que no 

futuro próximo quem sabe a gente poder contar fazer um baixo assinado ai trazer um orelhão pra estar 

um orelhão em Independencia nós temos ali o posto de saúde que é muito ruim de você falar no 

telefone celular então eu acredito que a partir do momento que aquele telefone voltar a funcionar na 

localidade de Independencia vai ser muito bom muito útil pros moradores daquela comunidade  e 

gostaria também aqui de fazer um pedido ao vereador Itamar é a minha preocupação é a preocupação 

de todos os vereadores e nós eu e o vereador Itamar, vereador Romildo Sergio em nome da Câmara 

municipal de todos os vereadores né? tivemos a pouco tempo na Cofril e nós fomos muito felizes né? 

por ele ter realizado uma cobertura daquele ponto ali perto da Cofril gostaria de estar pedindo ao 

vereador Itamar que a gente pudéssemos estar fazendo outras visitas vereador né? a algumas empresas 

quem sabe a gente possa estar fazendo um pedido e este pedido sendo aceito pela empresa né? e sendo 

realizada também conversar com o executivo por que em frente a escola Roque  Telles é já tem 

pessoas pedindo foi muito bom ter feito do lado de cá e se puder fazer do outro lado será melhor então 

nós na posição que nós nos encontramos hoje é o nosso dever e direito prestar este favor para o 

cidadão então vereador Itamar quero deixar aqui este pedido feito em tribuna para que nos possamos 

tirar um tempo marcar com antecedência e pouquinho trabalhar em favor da população eu acredito que 

a partir da semana que vem nós já teremos ai o carro da Câmara em funcionamento assim se Deus 

quiser e muito obrigado a todos e boa noite. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 
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Vereador Roberto Alemonge. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Quero agradecer a Deus 

por mais um dia agradecer a vocês por estar sempre junto eu quero cumprimentar ai a mesa o nosso 

presidente Romildo, a vice Gessiléa, quero cumprimentar o vereador secretario desta Casa Jovaci, 

nosso assessor jurídico Dr. Moacyr, assim eu cumprimento a todos os vereadores que estão presente eu 

venho a tribuna todo mundo veio reclamando de saúde agora nós reclamamos porque somos cobrados 

hoje eu passei lá em Independencia a primeira coisa que me cercaram “não tem medico não?” falei oh 

pelo que eu sei não tem medico não to sabendo que não tem medico não, “então o postinho não vai 

abrir?” eu falei abri ele deve abri ai daí um pouquinho chegou  as duas meninas abriu o posto na hora 

não tinha medico lá desde que eu sai de lá não tinha medico lá e eu que trabalhei na comunidade de 

Fura Olho Jovaci acompanhou o trabalho lá aquele posto ficou quase uma semana sem medico quase 

uma semana, então a comunidade de Independencia  posto ficou quase uma semana sem medico quase 

uma semana, então a comunidade de Independencia não to falando das outras comunidades ela pode 

ser sendo prejudicadas muito prejudicada nisso nesse meio tempo depois que todo mundo reclamou eu 

fui a secretaria de saúde tive com a secretaria de saúde conversei com ela… ela falou assim: Oh a 

doutora esta próximo de ganhar nenê nós vamos ver quantos dias ela vai precisar de Atestado se ela 

precisar de muitos dias de atestado logo assim nós vamos procurar outro medico para atender a 

comunidade eu falei secretaria tudo bem vamos fazer o seguinte vamos aguardar o eu acredito que ela 

ta perto de ganhar nenê já, agora depois de ganhar nenê dos atestados eu acredito que o posto de saúde 

vá funcionar de um jeito ou de outro é impossível ficar sem medico, vem gente de Santa Maria chega 

ali tudo a pé não tem medico... não tem medico então essa é a reclamação tem que ser feita e a gente 

faz, faz com carinho tem pedido que você Thiago que é da saúde, o líder do prefeito eu acredito que 

vai ajudar nessa parte, dar um apoio a este vereador, e sobre o projeto grande líder eu tive analisando o 

projeto eu acredito no meu pensamento assim eu tava analisando o presidente ele num falou em votar 

contra a gente não é contra nem ele e nem você podem ser eu acredito que ele vote contra por causa do 

ano político eu acho que quando ele vê o projeto lembra que levou aquela… aquele desfalca mento 

dele lá , dele ter votado esse projeto ai ele falou ah outra facada… Ai o que, que acontece eu te digo 

que se não fosse ano político eu acredito que ele não votaria que é contra a industria no Município não, 

ou você votaria presidente? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu não disse hora 

nenhuma que eu voto contra ao projeto eu disse se for a toque de caixa sem preservar esta Casa eu 
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votaria contra entendeu não sou contra a vinda de industria de forma nem uma o líder mesmo disse que 

eu falo sempre que tem que entender tapete pra essas empresas, nós precisamos dessas empresas para 

que o Município sobreviva mais nós temos que proteger essa Casa de leis, nós não podemos deixar 

pelos menos quando presidente eu poderia muito bem ter ficado quieto e deixar os colegas votar e 

depois arcarem com as responsabilidades eu pedi foi prudência pra nós não votarmos em caso de 

urgência para nós estudarmos o projeto e as comissões se interarem ter assessoria realmente a única 

coisa que eu disse voto contra e continuo se os empresários estivessem aqui eu falo a mesma coisa é 

votar a toque de caixa o projeto chega aqui hoje vota semana que vem isso eu não faço mais eu não 

sou contra de forma nenhuma contra os empresários que venha ele e mais 50, agora nós temos que 

estar calçado se a lei realmente nos garante votar isso ou não se não nós vamos, não é só não o prefeito 

na época foi multado da mesma forma que nós então é pra nós é pro executivo todos aqueles que estão 

envolvidos em é questão de prudência só disse que voto contra a toque de caixa. / Roberto Alemonge 

de Souza (Vereador):- Obrigado presidente mais eu também sou a favor vossa excelência falou ai eu 

foi o primeiro ano de mandato que eu tenho o prazer de estar no meio do nosso colega vereador e eu 

acredito que dez. vinte, trinta anos coisa boa é a pessoa pisar no chão pisar firme então já que o senhor 

falou que o senhor lá ajudou varias ta ai o nosso assessor jurídico sobre o projeto esse senhor 

presidente pode ficar tranquilo. Bom uma certa duvida que eu também vou citar. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Me permite vereador.  / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Sim é claro 

vereador. / José da Costa Neto (Vereador):- É só pra ficar bem claro, só pra ficar bem claro é… é o 

que eu disse na tribuna vou repetir o que me preocupou de certa forma, certa forma eu fui me assustei 

né? e fiquei preocupado com a manifestação do nobre colega vereador presidente, colega vereador 

Romildo Sergio o não voto contra né? Voto contra então a minha preocupação foi apenas em relação a 

isso ate porque não defendemos em nenhum momento estamos falando em votar a toque de caixa 

entendeu então né? É…é a única questão que eu fiquei preocupado foi em relação a isso daí né? Fora 

isso o que nós temos que fazer votar consciente com segurança observando a legislação né? A gente 

não ta aqui pra votar nada que prejudique nós mesmos, prejudiquei prefeito prejudique a comunidade 

né então temos que possivelmente ter esse zelo e esta segurança com as nossas atitudes com as nossas 

atitudes com o nosso mandato a única preocupação que eu foquei foi uma manifestação do… De 

imediato ao nosso presidente em relação tá? A uma negativa em relação a por exemplo revolta de 
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urgência do projeto né? E da quando ele falou ainda bem que os empresários não estão aqui, poxa 

então quer dizer isso de certa forma preocupa a gente porque é igual eu disse nós temos que trabalhar 

pra trazer é o maior numero de empresas para o Município né? Se não fosse a Cofril se não fosse a 

fabrica de sapato ou essas empresas de mármore e granito o que seria de Atílio Vivacqua hoje né? 

Então apenas isso ai ta bom? Nós dependemos ai do projeto mais que seja votado tramitado né? 

Normalmente dentro da legalidade obrigado vereador. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Uma 

parte vereador. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Concedida ai. / Thiago Delorence Gava 

(Vereador):- É quando a vossa excelência mencionou a questão do… lá de Independência é em 

conversa com a coordenadora lá ele tirou lá do Alto Niterói pra dar de suporte devido a comunidade 

ser muito grande e ta próximo ao hospital sobrecarregando o hospital foi contratado este medico para 

dar um apoio pra ajudar para que a comunidade não fosse para o hospital sobrecarregar o medico que 

esta ali 24h enfermeiro a equipe, e agora em conversa com Thiago não remarca mais pro Dr. Merlin 

por que eu tenho que colocar ele no interior pra dar um suporte né? Igual e u falei no inicio não possa 

ser a ausência dessa medica que esta ganhando nenê e pode ser esse medico que já esteja ai pra lá 

semana que vem ou  esta semana ainda ai na quinta–feira ele já não atende no Alto Niterói onde ele 

atenderia toda quinta o dia todo então eu acredito que essa… nessa ausência dele no Alto Niterói vai 

ser remanejado pra estar atendendo suprindo esta necessidade na Independência, pode… eu deduzo 

que seja lá devido a eu saber que essa medica já estar. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- É 

que ela… ela disse que não pode afastar ela nesse causo. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- É 

não pode mais pode substituí-la por um tempo então eu acredito que ta saindo do Alto Niterói um 

medico pra ta atendendo lá pode ate estar vendo com a Lara amanha e… e vendo a direção que este 

medico vai ta tomando e trazer para a vossa excelência na próxima sessão o horário que ele vai estar 

atendendo lá. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Tá na outra sessão você pode trazer. / 

Thiago Delorence Gava (Vereador):- Posso... posso sim.  / Roberto Alemonge de Souza 

(Vereador):- Se puder me comunicar. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Isso eu tenho o 

telefone pra estar explicando. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Pra poder estar explicando 

pra mim e vereador Itamar, Jovaci e demais vereador também que, que quiser ajudar nessa parte ai a 

gente agradece. E eu vou deixar também aqui os meus sentimentos pra família ai do GG… Peço ate 

desculpas aqui quando eu soube já tava quase sendo enterrado o GG e fica ai o meus sentimentos pra 
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família e um abraço gente muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu vou 

estar voltando atrás de tudo que eu falei aqui ao vereador líder do prefeito quero retirar tudo que eu 

falei ta bom? Peço aos colegas que votem a favor convide os empresários vamos estar votando na 

próxima sessão a questão dessas duas áreas, que eu acho que se deve ser assim né? Então interpretando 

que eu já não to querendo que os empresários sejam maus recebidos então vamos votar ai pela 

urgência do projeto e semana que vem nós podemos estar colocando o projeto em votação, então retiro 

o que eu disse né? Peço desculpa ai ao líder do prefeito porque posso estar passando a impressão de 

que eu to dizendo não aos empresários então vamos votar a urgência do projeto e votar o projeto na 

próxima sessão. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Me permite. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador… Vereador contra. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Não 

presidente eu discordo do senhor desde do começo eu disse que é isso ai nós vamos conversar com o 

nosso coisa e… nosso… nosso assessor jurídico e concordo plenamente com o que o senhor falou de 

forma alguma eu vou…isso entendo a parte deles eu to com o senhor presidente. / Romildo Sérgio 

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

(Vereador):- Excelentíssimo senhor presidente vereador Romildo Sergio o meu boa tarde, boa tarde 

vice-residente vereadora Gessiléa, boa tarde nobre vereador secretario Jovaci Duarte, boa tarde nosso 

assessor Jurídico Dr. Moacyr, boa tarde ai todos os nossos assessores desta Casa e aos nossos nobres 

colegas vereadores que assim cumprimento o nosso amigo companheiro né? Que nos marca com a sua 

presença João Batista assim cumprimento todos aqueles né? Que temos internautas, não temos 

internautas? Bem vamos eu quero aqui fazer as minhas considerações reder meus votos também de 

pesares a todos os familiares desta semana né? Que o nosso Município teve uns momentos bem fortes 

perdemos né? Vários amigos né? Então quero aqui render os meus votos de pesares as famílias né? 

Carvalho, família Alemom, família França né? Teixeira, também a família Sobral, né? Que são os que 

sofrem com a dor da perda dos seus antes querida… Queridos né? Que nesta semana partiram né? Nos 

deixaram na dor da saudade e assim quando…Consolido todos eles o meu abraço apesar de ter é 

participado dos momentos né? Presente naqueles nos velórios acho que só todos né? tiveram presente 

e… e a gente né? porque são fatos que da vida mais tem casos que a gente não considera assim será 

que ta na hora né? A violência a falta de educação no transito toda essa coisa que vem nus 

atormentando vem nos atropelando nessa vida né? Então mais que Deus de todas as coisas, então eu 
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gostaria de estar fazendo aqui os meus votos de pesares eu… Já que o projeto né? ta sendo polemico ta 

sendo este grande debate eu quero aqui só fazer as minhas considerações eu não vo dizer que eu 

discordo plenamente do nobre… com a colocação do nosso nobre colega presidente em relação né? Ao 

projeto se o projeto tivesse em pauta hoje é as vezes eu não votaria por assim ter chegado nessa Casa já 

a tarde pra já analisar, pra conversar então empresário todos esses requisitos eu ate gostaria de pedir 

para a próxima semana com a presença do empresário né? Para que a gente votasse né? Com maior 

tranqüilidade mais quando se fala de pro… De relação a ser um ano eleitoral eu… claro que nós 

estamos em um ano eleitoral só que eu estava ali imaginando nobre colega que o ministério publico ele 

vai alem né? é permanece nas suas legalidades, mais acho que em momento nenhum ele vai ver nessa 

condição de ano eleitoral por ser federal, estadual né? E eu quando é municipal na mesma razão de ser 

um compra de voto eu sinceramente não teria medo de votar e não tenho medo de votar a favor do 

projeto, não tenho medo. Não discordando também desrespeitando né? A colocação né? que alguns 

vereadores colocou né? Que vamos ouvir o jurídico e tal né? Não sei não tenho conhecimento mais 

não teria duvida não de votar a favor do projeto por essa condição o não eleitoral né? Que é de 

deputado estadual é a realização é a mesma né? É a constituição diz a mesma coisa mais o ministério 

publico as vezes não vai considerar como uma compra de voto mais aquilo que eu colocaria por bem 

do Município, para o bem do Município eu colocaria esse detalhe na frente eu votaria a favor do 

projeto sim não teria medo de votar não então, agora também não tiro a razão dos nobres vereadores 

que esteja que levasse essa consideração deveríamos analisar deveríamos né? É… é ouvir o nosso 

assessor nós temos um assessor pra isso e votar com consciência votar sabendo que podemos votar ou 

não podemos votar que vamos ser processados, se não fomos processados essa é a posição quanto ao 

projeto. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Me permite um minutinho, já voltei atrás 

na minhas falas. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Já esclareceu... eu já ouvi. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Acho que vocês estão cobertos de razão, o que eu acho é o 

seguinte teve um ano nós colocamos a fibra ótica na BR101 né? A eleição era estava como essa 

estadual, e eu trabalhava na Ricardo Santos Deputado federal conseguiu aquela fibra ótica eu fui para a 

policia federal, por causa disso então por isso quando o vereador Jose da Costa Neto disse que gato 

escaldado tem medo de água fria é verdade e eu já levei duas cipoada de água quente não foi uma não 

foram duas então se vossa excelência acha também que não tem problema nenhum mais um motivo de 
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eu ter voltado atrás e ta solidário a vocês que acham que estão coberto de razão. / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Quero reforçar só essa posição que o senhor colocou, o senhor disse devido 

aquela comunidade ter sido beneficiada com a fibra ótica pra ocasião uma tecnologia de ultima 

geração, foi beneficiada aquela região a… te custou a policia… você se apresentar na policia federal 

né? Isso é importante, aquele político que quer trabalhar pelo povo, pelo bem da população parabéns 

vereador parabéns por… parabéns e isso ai é qualidade é qualidade eu considero uma qualidade e se eu 

votar este projeto hoje presidente se ele estivesse em pauta e me custar o mandato é para o bem estar 

do Município. Eu quero… eu quero também estar fazendo novamente o convite né? Nós estamos na 

próxima sexta feira já né? Fazendo os nossos inícios do quadricular dos cinqüentões e reforços né? 

Convide aos amigos aos vereadores para estarmos lá presente né? Na praça em frente ao estádio ali 

Lincon de Freitas Lima né? É dez… dez da pra jogar sem óculos e quero parabenizar novamente a 

secretaria de esporte na pessoa do secretario Milton Melo né? de estar né? Mais uma vez elaborando a 

idéia de estarmos… Elaborando mais um evento voltado para a saúde para o esporte e não só o jovem 

não é só a criança que precisa de esporte o idoso também precisa né? Vereador Jose da Costa Neto 

precisamos de esporte ok?  então parabéns é parabéns secretario parabéns toda sua equipe de trabalho 

juntamente com o prefeito municipal muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereadora Gessiléa já me informou que o Dr. Marcos Sobreira vai ta presente como 

medico e como um futuro paciente correr depois de tantos anos parado. Vereador Thiago, vereador... 

Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Alo…retorno a essa tribuna 

pra... Cumprimento o presidente, ao nosso secretario o nosso assessor jurídico, vereadores novamente 

não ta ligado. Sim cumprimento aos colegas vereadores é eu retorno a essa tribuna pra novamente me 

colocar em relação a esses dois projetos né? como eu disse ao presidente é estaremos votando o regime 

de urgência hoje depois o projeto e reforço o líder que seja realmente convidado os empresários aqui 

terça feira e como eu quero ate me importar agora com o nosso assessor jurídico se tem condições 

assessor de da parecer desse projeto ate a próxima terça-feira pra que a gente pudéssemos estar 

ajudando os colegas vereadores mais cedo aqui na terça porque na verdade eu quero ate perguntar a 

cada vereador ate o nosso próprio presidente nós nunca lemos o parecer jurídico alguns dos vereadores 

já leu? O que o Dr. Moacyr leu presidente o que o Dr. Moacyr escreve Dr. Moacyr põe o que nós o 

nosso parecer, o nosso nós sempre ouvimos o que ele diz agora ler o que ele escreve não, eu digo que 
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nunca li não, algum vereador aqui já leu? O parecer dele. /  Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Posso fazer uma pergunta? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Pode. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vossa excelência leu o parecer dele no ano 

retrasado? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Não tanto é que eu fui julgada. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não… não vossa excelência leu? / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vice-Presidente):- O parecer não eu ouvi o que ele falou você não ler. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vossa excelência ouviu o parecer contrario e votamos assim mesmo. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- O que eu to querendo dizer e repito é pegar o papel e 

ler o parecer dele é isso que eu estou dizendo saber, isso ai temos que ler o parecer dele porque é nós 

damos o presidente… o… O assessor jurídico dar o parecer dele e as comissões dar o parecer dela o 

que eu quero dizer é isso são orientada por ele né? Eu nunca li então. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Só uma coisa vossa excelência? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Pode, pode ate duas. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós 

convidamos não sou advogado do diabo não, nós convidamos o assessor aqui pra semana que vem que 

seja feito isso com antecedência e não depois e o parecer do nosso assessor caso seja contrario, o que 

fazemos com o representante do empresário? Não seria melhor a prudência de examinar primeiro pra 

depois convidar os empresários essa é a minha questão? Quando eu falei da questão da próxima sessão 

eu acho que é muito feio pra nós convidarmos os empresário e dizer não... não podemos, nós somos 

uma Casa de leis nós vamos trazer o empresário e dizer oh infelizmente vocês vieram aqui e mais 

infelizmente vocês vieram aqui e nós não vamos poder votar porque o parecer do advogado é contrario 

por isso que a gente não fazer isso na próxima sessão né? Ver primeiro estudar pra quando convidar os 

empresários a gente já convidar e ter certeza que nós vamos estar votando o projeto e o projeto ser 

aprovado pra gente não passar vergonha de uma Casa de Leis estar precisando se interar da lei ainda 

para estar junto com os empresários essa é a equação. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Ai eu faço outra pergunta é né? Nobres colegas vereadores se é um projeto que nós 

temos a mais de trinta anos sendo feito dessa Casa de doações né? Dr. Moacyr eu tenho certeza sou o 

sexto né? Ano acho que não né? Dr. Moacyr 2007 não é isso aqui nessa Casa eu acho que ele ta pra lá 

de dar o parecer desse projeto essa semana e nós de estarmos né? Procurando ele na segunda feira já 

estar falando sobre isso é nesse sentido que eu quero dizer ta bem habilitado. / Romildo Sérgio Abreu 
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Machado (Presidente):- Vereadora? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Sim 

presidente? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Se me permite me desculpa? / Gessiléa 

da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Sim pode falar. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Esses quase trinta anos nós votamos, durante todo o tempo que o Moacyr esta nessa 

Casa 99% dos seus pareceres foram contrários a doação, verdade? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Sim… Sim eu… ele ate me disse que nós fazemos contra a lei orgânica, porquê a lei 

orgânica diz que tem que ser por processo licitatório não é isso doutor? Todos os pareceres são 

contrários… Então pra vocês verem que nós doamos é… É áreas aqui as vezes com o parecer do 

jurídico contrario nunca deu problema nenhum. De repente mente o presidente deixa eu terminar de 

concluir presidente, você não deixa eu terminar de falar… Deixa eu terminar de concluir, o que deu foi 

que nós doamos uma area que era em época de eleição foi um ano eleitoral, né? Foi um ano eleitoral é 

essa a nossa preocupação hoje estarmos votando esse projeto esse ano por isso não é isso a 

preocupação nossa não é essa presidente? Então porque todo parecer é sempre contrario. / José da 

Costa Neto (Vereador):- Me permite uma parte por favor. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Claro. / José da Costa Neto (Vereador):- É desde já eu agradeço a parte a vossa 

excelência e quero destacar aqui a importância do debate né? / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Claro. / José da Costa Neto (Vereador):- E agora eu já vejo nas falas do presidente em 

seus quase trinta anos de mandato já são ai sete mandatos é o nosso presidente ta liderando da forma 

que… Da forma que eu acho que deve acontecer realmente de fato né? Agora vamos chamar o 

empresário aqui para falar o nós vamos votar contra por que não pode quer dizer não é assim não é? 

Por isso que quando eu fiz aquela colocação do convite quer dizer já votando que tava né? Tudo 

encaminhado então eu acho que é acho que é por ai mesmo né? Penso que ter essa segurança jurídica 

né? E uma vez é convidado o empresário que ele saia daqui satisfeito com a Casa com o Município né? 

Então eu acho que por ai mesmo que a gente faça a coisa correta eu não… Eu não quer dizer eu não 

sou o jurista, não sou o advogado mais eu gostei das falas do vereador Pedro Sampaio eu acho que 

quando… Quando é pra né? Pra você trazer a empresa aqui gerar emprego gerar renda vale apena as 

vezes arriscar né? Então é essa é a minha posição agradeço a vossa excelência, muito obrigado. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- É o que fizemos durante todo esse tempo né? Nessa 

Casa e correr o risco durante todo esse tempo nunca se deu problema nenhum a não ser esse não ano 
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eleitoral, então enfim é… É o que eu quero dizer é o seguinte dizer é… é pra vocês que não… Pra 

vocês que eu vou esta votando o projeto se ele não me trouxer problema nesse ano eleitoral é isso que 

eu quero dizer, porque todos os pareceres são contrários então enfim se antecipam tudo que eu vou 

falar eu vou ficar aqui só vou levantar e vou deixar vocês falarem que eu não consigo falar, quando eu 

perguntei… meu Deus eu não consigo falar parte ao vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Vereadora obrigado pela parte desde já mais o que... que eu o que... que eu 

quero o que eu quero ressaltar eu coloquei a situação que não eu não tenho… não temo em relação a 

isso porque o ministério publico ele não vai considerar isso uma compra de voto devido a… a… A 

posição de que no ano eleitoral devido a. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Por 

estadual e ser municipal né? Isso? / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Estadual, municipal 

entendeu? Então veja só e outra só vai acontecer isso alguém vai fazer uma denuncia alguém vai fazer, 

não tenho medo disso, não acredito que isso possa acontecer não to dizendo que… Ainda to falando 

sem saber que o projeto tá? Se é legal no ano eleitoral ou não é isso que eu to falando então acho que 

eu voto tranquilo se o projeto em pauta sem medo de… de levar a custa de perder o mandato ou pagar 

multa e parabéns pra vocês que estão unidos pelo bem estar do Município. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vice-Presidente):- Bom agora concedo a parte ao colega vereador Jovaci. / Jovaci Duarte 

Lopes (Secretário):- Obrigado pela parte vereadora eu gostaria de dizer pro vereador nobre colega 

vereador Pedro Sampaio que eu não tenho essa coragem toda hoje não, é o seguinte a minha grande 

preocupação não é votar o projeto pra estar favorecendo o Município é claro empresas vindo para o 

nosso Município tem ajudado muito o nosso Município tem contribuindo muito ai de nós se não fosse 

a empresa pequena a grande e a de médio porte né? por que as vezes nós falamos só Cofril não, nós 

temos grandes empresas pequenas né? Mais acontece o seguinte… minha grande preocupação é o 

seguinte nunca no Município que eu saiba vereadores, prefeitos tiveram que devolver dinheiro né? 

Então foram vários vereadores, prefeito tiveram o nome estampando em jornais eu tenho o jornal lá em 

casa eu gosto de guarda essas matérias eu tenho esse jornal lá em casa então o problema hoje eu 

gostaria de pedir aos nobres colegas vereadores que analisasse com atenção né? Por quê? Quando a 

coisa vira moda é complicado. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, 

Suelen Rodrigues Verly, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 
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Sala das Sessões, 18 de Março de 2013. 
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