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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 06ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2014. 

 

Aos vinte e cinco 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 é com a graça de Deus declaro aberta mais uma sessão ordinária 

desta Casa em seguida convido a vice-presidente da Casa vereadora Gessiléa para fazer parte da mesa, 

convido também vereador secretario Jovaci Duarte e Dr. Moacyr assessor Jurídico desta Casa. 

Gostaria de estar pedindo o vereador Thiago Gava para que faça a leitura do texto bíblico que se 

encontra no Salmo 65 versículo de 1 ao 8. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Salmo 65 versículo 

de 1 ao 8   Do mestre de canto. Salmo. De Davi. Cântico. Ó Deus, tu mereces um hino em Sião. 

Nós viemos aqui pagar as promessas, porque tu  ouves as  súplicas. Todas as pessoas vêm a ti  

por causa de seus pecados. Nossas  faltas nos  esmagam, mas  tu  perdoas  nossas  culpas. 

Feliz quem tu escolhes e aproximas de ti para  morar no teu  Templo; nós estamos saciados com 

os bens da tua casa, com os dons  sagrados do teu  Templo. Com prodígios de justiça respondes para 

nós,  ó Deus,  salvador  nosso. Tu  és a  esperança dos confins da terra e dos mares  distantes; tu firmas 

as  montanhas com tua  força, repleto de poder. Acalmas o estrondo do mar, o ribombar de suas  ondas, 

e o  tumulto das nações. Palavra do Senhor.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Em 

seguida passo a palavra o vereador Secretario Jovaci para que faça a chamada nominal dos vereadores 

e a leitura com a ordem do dia. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Vereador Jose da Costa Neto. / 

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

Geraldo Papaceni? Estar presente, vereador Itamar Moreira dos Santos? / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Presente, vereador Thiago Delorence 

Gava presente, vereador Pedro de Oliveira Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- 

Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario):- Presente, vereadora Gessiléa da Silva Sobreira, 

presente, vereador Roberto Alemonge de Souza, presente vereador Jovaci Duarte Lopes o próprio 

presente, vereador Romildo Sergio Abreu Machado também presente. Projeto de Lei nº059/2013-
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Iniciativa do poder Executivo autorizar o poder executivo municipal a doar bem publico por licitação e 

mediante condições previamente estabelecidas. Projeto de Lei nº003/2014- Iniciativa do Poder 

Executivo autoriza o Poder Executivo municipal a realizar doação de area pertencente a 

municipalidade e da outras providencias. Projeto de Lei nº010/2014- Iniciativa do Poder Executivo 

autoriza o Poder Executivo municipal a realizar doação de area pertencente a municipalidade e da 

outras providencias. Mistério da saúde secretaria executiva fundo nacional de saúde. Data da OB: 

14-03-2014, Valor Bruto: R$ 21.840,00. Programa: Pagamento de teto municipal rede de saúde 

mental. Data da OB: 12-03-2014, Valor Bruto: R$ 150,50. Programa: Pagamento de teto municipal 

da média e alta complexidade, Data da OB: 12-03-2014. Valor Bruto: R$ 36.883,11. Programa: 

Pagamento de agentes Comunitários de saúde, data da OB: 24-03-2014, Valor Bruto: R$ 23.322,00. 

Não tendo mais nada pra ser lido passo a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Registramos ai a presença do assessor do deputado Rodrigo Coelho Carlinhos obrigado 

pela presença nessa sessão é bom sempre fala com o deputado que esta Casa esta sempre aberta para 

projetos tramitando e também pelos recursos que ele tem colocado aqui pro nosso Município seja bem 

vindo e leve o nosso abraço ao deputado. Em seguida gostaria de estar suspendendo a sessão por 5 

minutos antes de dar seqüência ai as falas dos vereadores. A nossa reunião registramos ai a presença 

do funcionário do INCRA Ary também funcionário da municipalidade nosso amigo Samuel gostaria 

de estar sugerindo ao líder do prefeito uma reunião com o executivo para que a gente pudesse estar 

discutindo esse projeto 09 e 010 para que a gente busque uma… um entendimento entre o Município e 

essa Casa a sobre essa doação no ano eleitoral então gostaria que o líder se encarregasse de marcar 

uma reunião com o executivo se os colegas vereadores acharem que esse é o caminho para estarmos 

discutindo esses dois projetos, se votarmos esses projetos nós poderemos estar trazendo um problema 

serio pra esta Casa e para nós vereadores independentes e se não votarmos nós vamos estar trazendo 

pro Município um atraso de um ano de funcionamento de duas firmas então a sugestão da mesa é que a 

gente sente e esclareça, ouça o executivo também veja o lado desse legislativo se os senhores 

entenderem que esse é o caminho, vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- 

Quero agradecer a Deus por mais um dia de luta um dia de trabalho neste Município, nesta Casa quero 

cumprimentar o nobre colega vereador presidente desta Casa vereador Romildo Sergio, cumprimentar 

o nobre colega vereadora Gessiléa nossa vice-presidente, quero cumprimentar também o nobre colega 
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vereador Jovaci secretario desta Casa, cumprimentar o Dr. Moacyr o nosso procurador, todos os 

funcionários, cumprimento também os nobres colegas vereadores queremos cumprimentar o chefe do 

INCRA local nosso amigo Ary Osvaldo muito obrigado pela presença, cumprimentar também o nosso 

chefe do almoxarifado da prefeitura nosso amigo Samuel e ao qual nos já queremos manifestar aqui as 

nossas condolências do falecimento do Carlinhos da Paz primo né? Primo do Samuel faleceu essa 

semana passada, quero cumprimentar também o nosso amigo Batista por mais uma presença eficaz 

desta Casa quero cumprimentar também o senhor José Ventura um cidadão morador deste Município, 

cumprimentar o Carlinhos assessor do nobre deputado Rodrigo Coelho que esta presente ai nesta Casa 

e trazendo é proposta de trabalho e parceria em favor do Município de Atílio Vivacqua mais 

precisamente na area do… Do nobre colega vereador Jovaci e do nobre colega Roberto Alemonge 

aquela região de Independência, Santa Maria e Fura Olho então agradecemos ao Carlinhos que leve ai 

o nosso abraço, o abraço dessa Casa, do Município para o deputado Rodrigo Coelho ao qual nós já 

agradecemos pelo serviço prestados em favor de Atílio Vivacqua, com relação presidente nobres 

colega vereadores aos projetos 009 e 010/2014 nós estamos plenamente de acordo com a vossa 

excelência e pra que a gente possa promover esta reunião do Legislativo com o Executivo pra que a 

gente possa então é trabalhar em sintonia com relação a essas duas doações como a vossa excelência já 

disse e eu tenho essa… Essa percepção também infelizmente nós estamos deparando com relação a 

questão do ano eleitoral né? E o Município correndo o risco ai pelo menos nesse aspecto de… de 

aplicar novas empresas, novos empreendimentos a gente esta perdendo ai um ano né? Jogando fora um 

ano a atrasando a vida do Município e isso nos deixa muito triste mais para que… Que a gente busque 

ai sintonia entendimento pra que ninguém possa ta culpando ninguém ou seja que a gente toma ai uma 

decisão em conjunto pra que… Pra que nem o Executivo nem o Legislativo nem sociedade possa estar 

perdendo então que a gente encontre ai um ponto de equilíbrio para que a gente possa trabalhar essas 

duas questões da melhor forma então é o que eu tenho pra dizer. Com relação ao projeto 059/2013 é… 

é que se refere na questão da… Do terminal rodoviário o Município também estamos aguardando ai a 

manifestação do executivo pra que marque também uma reunião de repente numa reunião pra estar 

tratando desses desse dois assuntos então é o que nós temos a dizer é como líder do prefeito e dizer que 

a gente também tem que estar muito atento na questão da… Da legalidade não… Não vamos com 

certeza votar e atrapalhar e nem prejudicar o nosso mandato né? Então claro entendi a gente tem que 
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trabalhar em favor Município esse é com certeza que é o objetivo principal para o mandato de todos 

nós aqui quais nós temos que estar atentos ai a questão da legalidade e aguardando o parecer oficial do 

Dr. Moacyr do procurador é com relação ao esses dois projetos né? De doação de area para a empresa 

que… Instalação de empresa no nosso Município obrigado.  / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Gostaria vereador Jose da Costa Neto e líder do prefeito que estivesse incluindo nessa 

pauta com executivo a questão também da remoção do taxi com estrutura que nós fizemos a proposta 

nós estivemos conversando com alguns dos taxistas estão pra marcar mais uma reunião aqui nessa 

Casa com a categoria e espero que este assunto possa estar em pauta para que não perca tempo e 

consiga resolver esse outro problema que vem ai assolado a categoria e já houve muita reclamação e 

dada esta estrutura que a categoria merece e podemos oferecer formação ai ordem de serviço. Agora 

Vereador Jose Geraldo Papaceni. Vereador Itamar Moreira, Pedro de Oliveira Sampaio, vereadora 

Gessiléa, Roberto Alemonge, vereador Jovaci Duarte, Segundo expediente vereador Jose da Costa 

Neto, desculpa vereador Thiago Gava, Jose da Costa Neto, vereador Itamar. / Itamar Moreira dos 

Santos (Vereador):- Cumprimentar a mesa presidente vereador Romildo Sergio presidente desta 

Casa, é vice-presidente Gessiléa, secretario Jovaci, assessor jurídico Dr. Moacyr, nobres colegas 

vereadores e funcionários desta Casa, cumprimentar também o Zequinha uma satisfação grande 

Zequinha você aparecer nessa Casa, o Ary o nosso amigo sempre estar presente, Batista 100% o 

assessor do Rodrigo, Carlinhos o assessor do deputado Rodrigo Coelho esta aqui nesta Casa hoje 

também pra prestar um trabalho que pra ver se a nossa comunidade de Fura-Olho que eu também estou 

votando favorável porque o que tiver no meu alcance nós vamos estar apoiando essa Casa com certeza 

os nobres colegas também porque o Fura-Olho o atendimento todo deste Município com certeza já foi 

falado ai Carlinhos já ouviu também e a gente estava atendo que aquela comunidade o atendimento 

dele todos são aqui em Atílio Vivacqua é ônibus, na area de saúde enfim todos os atendimentos e a 

gente vai ta sempre junto ai pra poder estar dando uma boa… Por isso com certeza pra poder as coisas 

chegarem a um ponto que vai ser favorável para que todos merece ai em Independência, moradores ate 

mesmo em São Jose da BR é eu presidente eu encontrei com vossa excelência e sou favorável a sobre 

conversar sobre o projeto que esta bastante discutindo também pelos colegas vereadores e o grande 

líder já veio aqui também já falou comentou sobre sentarmos com o Executivo para que assim melhor 

a imagem a gente fica então é só isso que eu tinha pra dizer neste momento e muito obrigado. / 
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Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Thiago Gava. / Thiago Delorence Gava 

(Vereador):- Meus agradecimentos a Deus por mais um… Uma tarde de trabalho nessa Casa, 

cumprimentando assim mesa na pessoa do presidente Romildo Sergio, vice-presidente Gessiléa, 

secretario Jovaci, nosso procurador Dr. Moacyr, demais funcionários e registrar aqui a presença de 

pessoas moradores do Município, funcionários do executivo né? Ary Osvaldo, Zequinha… Zequinha 

Venturi, o assessor Carlos do nosso amigo Rodrigo Coelho conheci agora na casa seja bem vindo 

Carlos, Batista também, é quanto ao projetos concordo com o presidente concordo que com a idéia de 

estarmos conversando com o executivo por se… Se é tornar um ano eleitoral nós temos que observar e 

analisar os andamentos dos projetos em pauta por esta Casa para nós não sermos prejudicados quando 

o Legislativo então sou favorável a reunião que o líder do prefeito Jose da Costa Neto junto com os 

demais colegas fazer exatamente esta reunião pra gente ta sentando com o executivo vendo a melhor 

maneira pra… pra nós não sermos prejudicados é quanto ao assunto levantado na sessão passada a 

respeito de… De medico na localidade de Independência, São Jose da BR que o nobre vereador Jovaci 

comentou Roberto Alemonge esta semana conversando com a coordenadora lá ela me passou que já 

esta providenciando o deslocamento de um medico pra atender aquela localidade quanto aos 

atendimentos da atenção básica do PSF e lembrar aos colegas que a farmácia esta funcionando o dia 

todo a farmácia básica do Município esta com o probleminha da questão do remédio já ta funcionando 

com os pacientes já estão conseguindo pegar o seu medicamento com a prescrição medica sem mais 

para o momento obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jose Geraldo 

Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa tarde a todos, quero primeiramente agradecer A 

Deus por mais um dia de trabalho e enfim quero…Quero cumprimentar a Mesa nosso presidente 

Romildo Sergio, vice-presidente Gessiléa, secretario Jovaci, nosso companheiro Dr. Moacyr, aos 

colegas vereadores os colaboradores desta Casa que nos ajuda quero cumprimentar ai o Ary Osvaldo 

companheiro nosso a Casa é nossa Ary seja bem vindo, o meu companheiro Zequinha Venturi parceiro 

a Casa é sua Zequinha, nosso companheiro Carlos né? Do Rodrigo Coelho né? A Casa é sua Carlos e o 

nosso companheiro Batista sempre animado nos ajudando. Quero dizer ai que o presidente nos deu esta 

idéia de juntos com o nosso companheiro vereadores e junto Dr. Moacyr que esses projetos que tem ai 

de se unirmos com ta prejudicando ninguém e independente de partido ou não estamos ai pra trabalhar 

para o Município só não podemos ta ai arriscando e contrariando a lei que clara impune aqueles que 
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não trabalham corretamente então dependemos ai do Dr. Moacyr para estar orientando o problema de 

estar analisando ai o que foi… Que for melhor para o nosso município e como vereador vossa 

excelência Thiago disse aqui agora Thiago quero agradecer ai o empenho de todos os vereadores pela 

luta da farmácia que não tão atendendo agora o dia inteiro desde do começo do mandato que estamos 

falando sobre isso e a gente quer agradecer a administração vamos visar ao longo desse… Dessas idas 

e vindas das conversas e a administração nos ouviu graças ai ao nosso prefeito Almir que tem nos 

ajudado muito ai pra essas pequenas coisas tenho que pra nós muito grande igual essa farmácia ai 

ajuda muito o povo de Atílio Vivacqua as vezes… As vezes o pequeno vem do interior chega ai e não 

consegue levar o seu remédio então eu acredito que tenho um direito de todos… Todos empenhados 

num só trabalho muito obrigado gente uma boa noite. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Pedro Sampaio, Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Gostaria de cumprimentar o presidente Romildo Sergio, secretario Jovaci Duarte, nosso 

assessor jurídico Dr. Moacyr, colegas vereadores, funcionários são as nossas colabora de todos os dias 

queria cumprimentar o Ary prazer Ary tê-lo aqui, o Carlinhos né? Já to na intimidade Carlinhos prazer 

também em tê-lo aqui é sei dos seus interesses do seu deputado em estar ajudando este Município e 

com certeza vamos estar conseguindo e trazer este beneficio também são fundamenteis para aquelas 

pessoas daquela comunidade que já são atendidas por este Município o nosso amigo incansável Batista 

todo aqui… toda sessão dando o prazer da sua presença aqui e também gostaria de cumprimentar o 

senhor Jose Venturi. É em relação aos projetos eu sou… Só pra poder esclarecer presidente que a gente 

fala a tem que ver é uma lei né? Que diz que a gente não pode estar votando projetos de doação no ano 

político alguns entendimentos de alguns estados diz que né? Não pode a lei é… Cachoeiro também 

quer dizer que Atílio Vivacqua também passamos isso no mandato passado também em 2012 que nós 

tivemos aqui uma doação e ate o momento falar e gosto de repetir isso porque nós fomos punidos 

então quer dizer nós podemos na lei a gente não pode ir contar isso poderá não acontecer nada mais 

como já houve isso né? Como foi dito aqui todo mundo disse já vi aprovando vários projetos aqui de 

doação em ano eleitoral político municipal, nacional nunca houve nada mais em 2012 infelizmente 

isso aconteceu e eu não gostaria de estar passando por essa é um constrangimento da gente estar 

passando pela justiça em relação a isso então nós fomos punidos né? E eu vereador Romildo Sergio e 

mais a vereadora Sandra, Antonio Venturi e em… outros vereadores que votaram na época então eu 
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fico realmente preocupada e acho importante ta realmente conversando com o executivo mais eu ainda 

me preocupa então presidente vou no dia da reunião quero estar junto do líder do prefeito também né? 

Todos nós vereadores vamos estar conversando pra poder realmente achar um caminho que nós 

também não vamos saber que o município estiver parado um ano quer dizer a gente fica naquela a vou 

deixar, não sou eu é uma lei eu fui punida por uma lei então quer dizer eu quero deixar de votar eu 

quero simplesmente não ir contra a lei é só isso em relação a este projeto e em relação a vaga medica 

eu também procurei Thiago saber né? Em relação a isso e eu fiquei sabendo da própria secretaria 

Adriana que ela ficou de licença 15 dias e agora ela realmente saiu mesmo pra né? Pra ganhar o seu 

nenê fazer o seu resguardo e tem mais ou menos 15 a 20 dias que ela esta ausente da comunidade mais 

já esta a procura e ate me pediu que nós vereadores não pediu só os vereadores que fizeram a… 

Levantou que se tivesse algum conhecido medico ta levando pra ela porque ta realmente difícil 

conseguir profissional então quem tiver conhecimento colega ai que conheça algum medico estar 

levando o nome pra ela lá. E uma coisa que eu fiquei sabendo também através da comunidade que é da 

area do colega vereador Thiago é o Alto Niterói os colegas vereadores lá se os colegas não tem 

conhecimento são dois médicos a unidade que atende lá muito elogiados uma doutora lá então são 

quatro né? Que atende lá então na verdade são o pediatra né? Dois clínicos não é isso, enfim três 

clínicos, um pediatra e três clínicos então enfim acho que o Dr. Merlin que esta fazendo atendimento lá 

é especialista ate em dermatologia não é isso enfim são o povo lá ta sendo tão bem atendo que é isso 

importante porque a maioria da nossa população ta lá em cima e isso a gente vê interesse do Município 

estar atendendo fazendo a sua o seu trabalho realmente, e em relação a muitos municípios que esta 

indo contra isso,  isso que eu fico feliz e falo com o maior orgulho, só pra mim poder estar concluindo 

aqui Thiago em relação a farmácia básica foi também muito importante nós lutarmos pelos dois 

horários só que nós temos que lembrar também que a farmácia básica  aqui são os remédios básicos 

mesmo né? Que são aqueles corriqueiros o estado que manda mais também na secretaria tem uma 

farmácia também que é associada não sei bem como se diz que são os remédios complexos que são os 

remédios mais caros que a pessoa não tem na farmácia para… E consegue e as pessoas tem conseguido 

na audiência publica aqui ela demonstrou o valor de trinta mil, vinte e oito, trinta mil gasto em três 

meses com remédios de alta complexidade são remédios mais caros né? Enfim isso também fale 

também ser lembrado a não ser a farmácia aberta o dia todo para atender todo o Município essa 
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também esta farmácia tem que ter para comprar este remédio que não é mandado pelo estado é eu vou 

conceder a parte aqui presidente ao vereador Thiago pra poder reforçar aqui Thiago. / Thiago 

Delorence Gava (Vereador):- Obrigado pela parte vereadora e como a vossa excelência mencionou o 

Alto Niterói hoje tem quatro médicos né? Pra supri a necessidade hoje a gente conta com a medica da 

família que todas as comunidades tem medico, te um medico clinico que atende na segunda e na terça 

de manha então ele atende 20 na segunda e 20 na terça ai são 40 pacientes na quinta feira é Dr. Merlin 

25 paciente de manha 25 a tarde então mais 50, 90 mais o pediatra de 15 em 15 dias só atendo crianças 

numa base de 25 crianças a cada 15 dias é quanto ao medico lá da Independência esse medico ele vai 

ser deslocado o Dr. Merlin pra atender a região de Independência, é Fura Olho se eu não me engano 

São Jose da BR devido essa coisa toda né? E a questão da Medicação nós temos também no Município 

ainda da farmácia básica o programa da farmácia popular então gostaria de pedir os nobres vereadores 

colegas se… se aquele o paciente não achar o remédio na farmácia básica no Município tem um 

programa na farmácia particular né? Que hoje é a farmácia do Edinho e da… Da Denize onde tem o 

programa farmácia popular que reelege a pressão arterial, diabetes são adquiridos de graça desde que o 

paciente tenha CPF, a receita medica em dia, e o RG então o paciente fica sem remédio se realmente 

ele quiser tem a assistente social Rosana que este remédio de alta complexidade é remédio mais caro 

se a família encaixa na nas necessidades sociais é também credenciada pelo Município só pra 

complementar a parte de vossa excelência. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Então a 

gente ta sendo aqui repetitivo mais não é muito importante porque infelizmente as pessoas não tem 

esse tipo de conhecimento infelizmente nós somos procurados eu acredito que os colegas também são 

procurados em relação a remédio ai quer dizer todos esses caminhos então quero mostrar os colegas 

vereadores aqui né? Que a gente queria muito mais que tem esse atendimento. Em relação a Francisco 

Curcio eu queria assim ser repetitiva também em relação a… A… Aquela… Aquela rua aquela 

comunidade também precisa de atenção eu sei presidente que o presidente vai fazer um convite para a 

próxima sessão pro secretario né? De obras pra ta aqui prestando esclarecimento ai pra gente porque 

realmente precisamos dar uma um parecer né? Que fica aquele desencontro lá ta começando não 

começou e com… Então quer dizer ta realmente falando uma coisa pra comunidade né? Pra pessoas ali 

é o que eu tenho a dizer e agradecer e retorno depois. / José da Costa Neto (Vereador):- Vereadora 

me permite, por favor. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Permito a parte ao nobre 
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colega vereador Zé Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- É importante realmente a vinda do 

secretario de obras aqui ate pra que ele que é titular desta parte que ele realmente preste ai as maiores e 

maiores informações em relação a essa importante reparação na rua Francisco Curcio a quero apenas 

dizer o seguinte ontem eu estive com o secretario pessoalmente ele inclusive me mostrou algumas 

fotos né? Do trabalho que esta sendo feito naquela… Naquela rua vereador Thiago e ali ta sendo feito 

uma parceria né? Pra que aquele… Aquela rua seja tanto de… recuperada pra levar ali melhores é 

comodidade para os moradores ai e pra quem visita aquele importante bairro do nosso Município, 

então em alguns trechos realmente é merecendo ser feito precisa ser feito que na primeira chuva leve o 

calçamento de novo então é as fotos eu achei interessante mais é realmente preciso necessário como o 

secretario venha ai possa dar maior esclarecimentos obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- É sempre bom né? A gente já vem falando disso já mais de um mês e ver que o negocio 

estar fluindo então Papaceni quer dizer tenho certeza que não Gazeta não tem, mas nada haver com 

isso somos nós aqui fazendo o nosso trabalho obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Roberto Alemonge, vereador Jovaci Duarte? / Jovaci Duarte Lopes 

(Secretario):- Gostaria primeiro de estar agradecendo a Deus por esta tarde chuvosa e essa chuva 

tanto que eu estava nos fazendo falta né? E hoje podemos estar ai comemorando ela. Gostaria também 

de estar cumprimentando o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio, a Vice-presidente 

vereadora Gessiléa, os colegas vereadores, colaboradores desta Casa as pessoas que... Que nos visitam 

nessa tarde senhor Ary Osvaldo muito obrigado pela presença, senhor Zequinha Venturi, o Batista... 

Batista 101% toda a sessão estamos te elogiando, cumprimentar também o Carlim e agradecer Carlim 

a você muito obrigado por você estar aqui vim atender um pedido não desse vereador que vos fala 

mais um pedido das comunidades e do nosso povo do Município de Atílio Vivacqua muito obrigado, 

gostaria de dizer quer as vezes a gente faz as reclamações né? Igual sempre eu trago varias problemas 

para esta tribuna quando a saúde não funciona bem o aqui eu cobro Batista sempre ouve né? Batista as 

cobranças muitas pessoas às vezes vem ao nosso trabalho as vezes não sabe o que realmente os 

vereadores fazem aqui nessa Casa de Leis mais eu fico feliz porque aqui é todos os vereadores eles 

preocupam com a saúde né? Com os produtores rural, nosso povo sofre muito no interior às vezes 

precisa de ensaibramento de estrada e os vereadores as vezes vão diretamente ao secretario, ao prefeito 

passa a mensagem ai direto aqui por esta Casa pelo líder do prefeito vereador Jose Neto e assim nós 
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temos feito o nosso trabalho. E dizer a vocês que não é fácil as vezes nós temos um problema muito 

grande na saúde mais não é só em Atílio Vivacqua esse problema é nacional então quando fala em 

saúde as vezes nos dar tristeza por que igual ao nobre colega vereador Thiago disse agora a pouco 

muitas pessoas do nosso Município são muito carentes mais tem pouco estudo e vamos dizer assim ela 

não sabe buscar não sabe a quem elas vão recorrer pra conseguir realmente uma cirurgia um remédio 

de alto custo então eu quero dizer a vocês que nós temos que trabalhar unidos mesmo nós temos que 

cobrar também podemos cochilar não nós temos que dar as mãos porque se não nos unir o negocio fica 

difícil ontem de manha vereador Thiago primeira coisa que eu fiz de manha agradecer a Deus por ter 

acordado e ter corrido atrás pra conseguir o exame de uma mulher pra quinta feira se Deus quiser ela 

vai vim consultar no hospital aqui em Atílio Vivacqua fazer a consulta do AMA porque na nossa 

comunidade não temos ginecologista então tive que ir direto na secretaria pra ela, fui lá e disse que 

preciso de uma consulta mais é pra ontem então já conseguimos já graças a Deus os exames ela vai 

fazer a consulta dela porque as vezes a pessoa ela…Ela num quer saber  ela chega ate o vereador ela 

quer ser consultada ela quer entendeu? Ela quer resolver o problema dela então isso cai nas costa do 

vereador então o vereador ele tem quer ser explosivo ele tem que correr atrás ele tem que buscar 

sabemos que isso não é trabalho do vereador arrumar uma consulta nada mais o nosso povo é carente e 

precisa nós não vamos ajudar nós não vamos nos mexer pra pelo menos amenizar a dor do sofrimento 

daquela pessoa então eu digo as vezes a gente age com o coração e eu me sinto feliz quando eu posso 

participar de alguma coisa do Município de algo bom aonde vem atender alguma pessoa quando a 

gente consegue uma cirurgia as vezes a gente corre pra fora nós não temos maternidade em Atílio 

Vivacqua Atílio Vivacqua ta crescendo né? Nós devemos buscar nós não podemos ficar sem uma 

maternidade em Atílio Vivacqua hoje eu posso dizer a vocês que através do nosso conhecimento nós 

temos conseguido muitas coisas boas para o nosso município e isso nos deixa feliz né? E nos animo 

para que nós continuamos nossa luta porque a nossa luta no dia a dia não é brinquedo não é serio e 

gostaria de estar aqui falando também sobre os projetos o projeto 09/2014, 010 que são projetos bons 

né? São projetos que tenha trazer recurso para o Município pra ver situações aonde com certeza vai 

empregar mais pessoas mais eu também não posso descordar do nobre colega vereador Romildo 

Sergio né? Nós temos que prestar atenção, votar ciente porque eu vi esses dias o nobre colega vereador 

Jose Neto virar para o presidente desta Casa e dizer que gato escaldado em água morna tem medo de 
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água fria, e o presidente desta Casa confirmou então eu não quero correr este risco mais também não 

quero ficar contra o município só que eu tenho que ver me respaldar saber realmente o que este projeto 

não venha me prejudicar e nem prejudicar nenhum colega vereador, e gostaria de dizer a vocês gente 

que eu trabalho ele continua os problemas não acabam né? E estamos ai para trabalhar em prol do 

Município de Atílio Vivacqua melhor e o nosso povo muito obrigado e uma boa noite. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Em seguida passaremos a votação do projeto de Resolução 

003/2014 de iniciativa da Mesa Diretora- Concede titulo honorário de honra ao mérito em homenagem 

aos seus relevantes serviços prestado ao Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias. A 

mesa diretora da Câmara municipal de Atílio Vivacqua no uso da suas atribuições legais e faz saber 

que o plenário aprovou o presidente promulga as seguintes resoluções: Fica concedido o titulo de 

honra ao Mérito a memorável pouca homenagem por relevante serviço prestado ao município de Atílio 

Vivacqua aos seguintes munícipes por indicações dos expeditivos parlamentares: Senhor Dejair 

Machado Teodoro, senhora Luciana Duarte Abreu, senhora Joelma Carvalho Santos Barros, senhor 

Jose desculpe Jorge de Jesus Dias, Senhor Vitor Almeida Martins, senhora Luciene Santos Silva de 

Assis Sampaio, senhora Rita de Cássia Lopes Scarpini Machado, senhor Marcos Antonio Carloto 

Abreu, Senhora Marcilene Rodrigo… Rodrigues Cristo Gava. Essas são as relações das pessoas 

desculpe… desculpe Cristo colocaram Gava o seu nome aqui depois… Não é o presidente que ta lendo 

mal não Thiago mais colocaram um Gava aqui entendeu mais fui traído pela palavra aqui. Então 

vamos estar colocando em votação, ficou como sua parente mais tudo bem então vamos estar 

colocando em votação a resolução vereador Jose Papaceni, vereador Jose da Costa Neto. / José da 

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

Pedro Sampaio. / Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Presidente uma correção ai na… No… Na 

homenageada Luciene Santos Silva Assis. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Assis. / 

Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Foi dito ai Sampaio. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- A mesma coisa do Thiago. / Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Assis. / Romildo 

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

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

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

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

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

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

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

(Presidente):- Presidente vota também favorável aprovado por unanimidade resolução 003- Iniciativa 

da Mesa Diretora. Não tendo mais nada a deliberar na pauta horário de liderança PSDB? PSB. Eu 

gostaria aqui não tinha feito antes porque eu achei que o vereador Pedro de Oliveira Sampaio iria fazer 

um parabenizar a iniciativa da secretaria de esporte que promoveu na ultima sexta feira na localidade 

de Praça do Oriente ai a comemoração de 50 anos né? De emancipação jurídica deste município um 

campeonato envolvendo os atletas com mais de 50 anos e a quantidade de pessoas envolvidas 

presentes e jogando naquela comunidade nossa eu fiquei encantado com numero de pessoas que festa 

que foi aquele evento então parabéns ai a secretaria sexta-feira tem mais não é isso? Vereador e espero 

que vossa excelência esteja promovendo na final lá churrasco e um show pra que realmente possa a 

festa ser completa são mais 4, 5 sábados sexta feiras ainda no campo de Lincon de Freitas Lima este 

grande envolvimento que se deu ex-atletas, são atletas inativos acima de 50 anos, nós gostaríamos 

também a atenção dos colegas vereadores eu tive a oportunidade de falar com os colegas nós estamos 

buscando uma parceria com o Correio hoje inclusive esteve aqui o responsável pela nossa unidade 

também uma responsável pelo Correio nós estamos tentando pra fazer no dia da homenagem de 

Atiliense presente e Ausente um lançamento de um selo comemorativo dos 50 anos de Atílio Vivacqua 

para se imortalizar a data, o Correio se manifestou… Se manifestou amplamente favorável eles tem 

interesse em fazer este lançamento do selo vai ser o selo que o correio vai trabalhar por algum período 

esse selo de 50 anos de Atílio Vivacqua posteriormente isto vai ter um zelo dos correios do rio de 

Janeiro e a gente vai fazer nessa sessão com todos os colegas buscarem por este entendimento uma 

grande festa aqui nessa Casa lançamento do selo pra imortalizar esta data porque não é todo dia que o 

nosso Município completa 50 anos então gostaria da compreensão de todos só colegas e que a gente 

possa fortalecendo a idéia amadurecendo esta parceria com a equipe dos correios e assim fazendo essa 

sessão ser uma sessão diferenciada e ai com o marco que vai ser o selo em comemoração aos 50 anos 

de emancipação política de Atílio Vivacqua, não tendo… Vereador Thiago.  / Thiago Delorence Gava 

(Vereador):- Sobre o correios que vossa excelência mencionou em uma… Uma visita pra pegar uma 
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correspondência lá da residência do Córrego da Fama, o chefe do Correio me relatou que tem um 

carteiro disponível pra atender o Alto Niterói presidente, e o mesmo é pediu que iria mandar um oficio 

pra cá pra ruas que estão sem nome e numero lá do… do bairro pra ta disponibilizando este carteiro 

pra ta atendendo o Alto Niterói também. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vossa 

excelência ainda não era vereador, Vereador Thiago nós tivemos com o Cleverson e fizemos a 

indicação para o executivo para que esse carteiro possa ser disponibilizado pro Alto Niterói é 

necessário que o Município faça a nomenclatura das ruas tanto quanto as placas com o nome e 

indicação das casas nós fizemos como presidente desta Casa a indicação ao executivo esta dependendo 

apenas do executivo fazer sua parte o correio já disponibilizou mais de um funcionário para que o Alto 

Niterói seja todo coberto com o serviço dos Correios só esta faltando a parte do Município nós já 

fizemos isso já tiveram nessa Casa ai vossa excelência ainda não estava lotado nessa Casa e por isso 

que não sabe desses questionamento o que falta é o Executivo municipal fazer ai a moneclatura das 

ruas que nós fazemos mais a confecção das placas e também a colocar os números de identificação nas 

casa então não tendo mais nada a deliberar esta encerrada esta rápida 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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