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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

Aos vinte cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas, reuniu-se o 

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

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

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

Machado (Presidente):- Senhores boa tarde gostaria de pedir aos colegas vereadores que assumissem 

seus acentos para que a mesa diretora possa estar andamento a sessão. Boa tarde a todos é com a graça 

de Deus declaro aberta mais uma sessão Ordinária desta Casa em seguida gostaria de estar convidando 

a vice-presidente desta Casa vereadora Gessiléa para estar compondo a mesa, convido também 

secretario adoc vereador Thiago Gava para estar compondo a mesa e também o nosso assessor jurídico 

Dr. Moacyr para que faça parte da mesa diretora. Gostaria de estar pedindo o vereador Pedro Sampaio 

para faça a leitura do texto bíblico que se encontra Salmo 59, versículos de 1 ao 5. / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus  agressores. 
 Livra-me dos malfeitores, salva-me dos homens sanguinários!   Pois eles  espreitam minha vida, os 

 poderosos se reúnem contra mim. Sem  que eu tenha  pecado  ou faltado,  Javé,  sem eu ter culpa, eles  

avançam para me atacar. Desperta! Vem ao meu encontro e olha! Gloria ao pai ao filho e ao Espírito 

Santo. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Dando prosseguimento ao pequeno 

expediente do dia passo a palavra ao secretario adoc vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava 

(Vereador):- Chamada, Pedro Oliveira Sampaio, Jose Geraldo Papaceni, Thiago Delorence Gava 

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

(Vereador):- Gessiléa da Silva Sobreira. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Presente. / 

Thiago Delorence Gava (Vereador):- Roberto Alemonge de Souza, Itamar Moreira Dos Santos. 

Ministério da Saúde secretaria executiva fundo municipal de saúde, Brasília Distrito federal 20 de 

fevereiro de 2014, beneficiário: fundo municipal de saúde, programa: pagamento de saúde da família 

valor bruto: R$28.520,00, data da OAB: 18/02/2014. Competência: 01/2014. Projeto de lei 

Complementar nº 01/2014- Altera a lei nº 872/2010 e da outras providencias. Projeto de lei 

nº008/2014- Altera o artigo 1º da lei nº 1.050/2014 de 13 de fevereiro de 2014, que autoriza a abertura 
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de credito adicional suplementar para os fins que especifica. Ministério da Saúde secretaria 

executiva, fundo municipal de Saúde Brasília 20 de fevereiro de 2010, Beneficiário fundo municipal 

de saúde, programa: pagamento de agente comunitário de saúde 01/2014. Valor bruto: R$23.322,00 

competência: 01/2014. Ministério da Educação fundo nacional de desenvolvimento da educação 

presidência nº CMO… CM0003671/2014, Senhor presidente da Câmara municipal de Atílio Vivacqua 

de acordo com a legislação vigente devo informar as liberações de recursos financeiros e destinados a 

garantia de execução no fundo nacional de desenvolvimento da educação do ensino fundamental, 

valor: R$35.120,38. Passo a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Dando seqüência ao pequeno expediente do dia convido o líder do prefeito vereador Jose da Costa 

Neto para fazer uso da palavra. / José da Costa Neto (Vereador):- Com a graça de Deus estamos é 

tomando mais uma atividade nessa Casa, quero cumprimentar o nobre vereador presidente desta Casa 

vereador Romildo Sergio, quero cumprimentar também nosso secretario da sessão do dia de hoje nobre 

colega vereador Thiago Gava, também a nossa vice-presidente vereadora Gessiléa, nobres colegas 

vereadores todos os funcionários desta Casa ao nosso amigo Batista mais uma vez presente ai dando 

exemplo de cidadania participando sempre das sessões. É com relação ao projeto 008/2014 é um 

projeto que ta mais do que conhecido de todos, a gente já no atem né? Presidente, não temos nem 

muito mais a dizer porque me parece que é a segunda ou terceira vez que este projeto é retorna a Casa 

para que a gente possa então estar votando não por nossa culpa ouve bem claro não por nossa culpa 

não por nossa falha, nós estamos aqui realmente desde o primeiro momento com todo o interesse de 

estar votando este projeto haja visto que é um projeto que trata do valor muito expressivo para o 

Município e ainda mais com recurso para a construção de uma unidade escolar né? Quando nós 

falamos em mais escola a gente… Logo a gente entende mais educação pra mais crianças sendo 

educada é a formação educacional é mais que então é um projeto da mais alta importância tenho 

certeza  que todos os vereadores estão ai aptos a votar e votarão com certeza é na totalidade de votos 

favoráveis para este importante projeto, então é o que nós solicitamos e tenho certeza que é o desejo de 

todos então pedimos é que a gente possa estar votando este projeto, que pede autorização desta Casa 

para que o executivo faça portanto a abertura de credito adicional suplementar para os fins que 

especifica o valor ai de R$1.018.355,62 para uma finalidade portanto para a construção de uma escola 

uma unidade escolar em terreno ali próximo ao campo do Felipense e pedir para que todos os 
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vereadores que possa então estar votando favorável para este importante projeto. Quero pedir ao nobre 

colega vereador presidente desta Casa em conversa com o chefe de gabinete do poder executivo 

municipal o mesmo manifestou é interesse de que o projeto… O projeto que versa sobre… Que versa 

sobre… Que pede autorização né? O poder executivo pede autorização para anulação de bem publico 

por licitação com e mediante a condição previamente estabelecida então trata-se daquela daquele 

projeto referente a aquela melhoria e reforma da o terminal rodoviário do nosso Município  que é a 

nossa rodoviária para que então seja feita uma parceria publica privada onde através do processo 

licitatório né? A empresa ganhadora faria melhorias é no terminal rodoviário e claro resguarda as 

condições estabelecidas por esta Casa né? Que o executivo possa assim abrigar, então este projeto de 

lei projeto de lei 059/2013 deu entrada aqui no ano passado e encontra-se na Casa e eu peço ao 

presidente o nobre colega presidente possa então estar na próxima sessão colocando este projeto na 

pauta e em votação e ai eu contando quero conclamar e ai são palavras do executivo né? É conclamo 

que aqueles que acharem por bem acharem necessário é que seja feitas as devidas adequações ao 

projeto que sejam apresentadas as devidas proporções ou seja emendas a este projeto para que enfim 

nós possamos votá-lo na próxima sessão claro com a contribuição de todos nessa Casa ouvindo os 

clamores né? Lá da… em fim é dentro da legalidade então que a gente possa estar votando este projeto 

haja visto que a gente já se encontra aqui na Casa já a alguns dias, alguns meses então essa… Essa 

ação que a gente faz é do executivo para que este projeto possa então entra em pauta de votação na 

próxima sessão e agora ou seja no dia de hoje ate a próxima sessão a gente eu também vou fazer um 

esforço mais aprofundado nesse projeto e se achar por bem devo representar ai as minhas as minhas 

emendas, as minhas proposições para que a gente possa então estar melhorando cada vez mais este 

projeto então pedimos a todos os vereadores que possam estar com certeza os nobres colegas 

vereadores j ater uma idéia uma boa analise deste projeto mais então a gente quer é… É dizer o 

seguinte que da sessão de hoje ate a próxima sessão cada vereador possa é fazer os estudos necessários 

e as proporções que acharem necessárias e cabíveis para que a gente possa melhorar o projeto e votar o 

projeto original né? Ou votar o projeto com as devidas emendas ta bom? É uma solicitação que eu faço 

ao presidente e a gente conclama a todos os vereadores que possam estar então é fazendo este trabalho 

necessário para que a gente possa votar aqui né? O projeto uma vez votado um projeto que possa ter ai 

as expectativas do executivo, do legislativo do secretariado geral muito obrigado. / Romildo Sérgio 
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Abreu Machado (Presidente):- Só reforçando as falas do vereador Jose da Costa Neto nós temos o 

prazo também para votar este projeto que já se encontra na Casa desde do finalzinho do ano passado 

né? Ai veio o recesso e começou ai os trabalhos e espero que este estudo possa realmente feito para 

que a gente possa estar votando o projeto na próxima sessão, vereador Pedro Sampaio. / Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais um dia de jornada de trabalho e 

pedir que Deus abençoe que assim nós possamos exercer os nossos trabalhos diante né? Da 

municipalidade e com a vossa sabedoria estendendo ate nós, assim cumprimento a mesa diretora na 

pessoa do presidente senhor Romildo Sergio Abreu Machado, vice-presidente Gessiléa Sobreira, nosso 

secretario adoc Thiago Gava, nosso assessor Dr. Moacyr de volta já na sessão passada vi que estava 

presente, cumprimento os nobres vereadores é Batista né? Batista não sei nem como te cumprimentar 

mais Batista, eu já to perdendo pra você de presença então é importante de cada vez que você 

comparece nos fortalece, e assim cumprimento também a nossa contadora, todos os servidores desta 

Casa quero aqui só fazer o meu… A minha já foi justificado mais na sessão passada eu não tive como 

comparecer por motivo de né? De estar passando mal, mais acredito que todos os nobres vereadores 

estavam presente com a ausência do vereador Jose Geraldo Papaceni, né? E mais a gente sente 

saudades no dia que a gente não pode estar aqui né? Trabalhando para o bem do estado da 

municipalidade. Quanto aos projetos o projeto 008 não tem o que falar o líder né? Já fico ate 

perguntando por que não votamos? Porque não votamos né? Um projeto que né? Né? É já a bastante 

tempo esta nessa Casa e a gente quer né? Quer que realmente né? Se ta apto hoje a votar a gente é o 

que a gente quer né? Dar a condição aos trabalhos do executivo e quero fazer aqui né? Minhas 

comparações ao projeto 001 também né? Que o projeto que né? Vem de encontro né? Para o bem estar 

social né? Do trabalho social do nosso Município então estamos aptos a votar né? Quero só aqui fazer 

as minhas comparações aqui né? Que em outras épocas é questão do projeto da doação da rodoviária 

do governo municipal quanto aquele projeto e agente tem interesse de votar sim a gente tem interesse 

de votar este projeto é a realização que é um projeto que é que vem beneficiar a população, beneficiar 

o Município então vamos ver com carinho que este tem vontade de votar o projeto do projeto que dar a 

licitação, mais nós temos que fazer uma analise para que a gente possa votar este projeto, eu 

particularmente tenho a grande vontade de votar o projeto mais com as… Algumas né? Algumas né? 

Emendas algumas idéias, e assim… Assim que estiver nessa Casa estou apto a votar muito obrigado. / 
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Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jose Geraldo Papaceni não vai fazer uso 

da palavra, vereador Thiago. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Os meus agradecimentos por 

mais uma noite de trabalho nessa Casa, cumprimentando assim o presidente Romildo Sergio, vice-

presidente Gessiléa Sobreira, os nobres vereadores Jovaci Duarte, Itamar Moreira, Roberto Alemonge, 

Jose Geraldo Papaceni, Jose da Costa Neto e Pedro Sampaio, e demais funcionários e o nosso 

advogado assessor jurídico Dr. Moacyr né? E Batista também né? Batista agradecer por sua presença 

nessa noite, nessa tarde é quanto ao projeto 008, onde já passou por esta Casa né? E teve algumas 

alterações sobre o a sua digitação mais sou favorável ao projeto né? Como o líder já explicou é e a 

respeito ao projeto da lei complementar 001/2014, onde pedi vista dessa… Desta… Desta lei sobre um 

reajuste de salário né? E… eu pedi vista para compara com o salário do executivo né? O cargo de 

contador né? E trouxe o valor que o executivo hoje recebe pra esta exercendo o cargo de que hoje é de 

R$2.167,19, mais o ticket de R$200,00 né? E essa é o que eu pedi a vista e estou passando esta noite 

pra os nobres vereadores que eu observei o um aumento muito considerável em cima do que é o salário 

base do executivo então hoje nós temos que pensar no financeiro e se nós votarmos com o salário com 

o aumento muito grande nós estaremos… Vamos estar contra seiscentos funcionários né? Que não tem 

este aumento tão alto então eu… Eu tenho o compromisso de estar no executivo pesquisando este 

salário e trazendo pra vocês aqui esta lei 001, lei complementar 001/2014, e nada mais passo a palavra 

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

Duarte Lopes (Vereador):- Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esta tarde, 

cumprimentando todos que compõe a mesa o presidente vereador Romildo Sergio, vereadora e vice-

presidente Gessiléa, vereador Thiago Gava secretario adoc, cumprimentar o Dr. Moacyr compondo o 

corpo jurídico desta Casa, os nobres colegas vereadores, funcionários, Batista 101%, e queria dizer pra 

vocês né? O projeto 08/2014 ele vem a esta Casa né? Os vereadores vota e acontece ter que fazer 

alguma modificação mais os vereadores estão sempre votando né? Vice-presidente e nós nem por isso 

nós vamos deixar de votar novamente com certeza nós vamos estar votando e temos ai o muito 

trabalho nessa Casa como o vice…O como o vereador  líder do prefeito Jose da Costa Neto acabou de 

dizer né? O projeto que fala a respeito da doação daquela área da rodoviária é eu sempre me preocupo 

porque nós vamos… né? Nós ainda não saímos daqui pra visitar alguns outro Município que tenha 

alguma obra desse tipo né? Desse porte e a minha grande preocupação que eu tenho e todos os nobres 
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colegas vereadores também tem que é sobre a área da rodoviária é antigo parque de exposição o 

Scarpão aquela quadra ali é hoje estamos… Estamos tendo os jogos de verão e fazendo se acontecer de 

fato né? Fazer uma obra ali que seja uma obra muito boa, que os vereadores possa estar trocando o 

projeto vamos ver se a gente consegue colocar umas câmeras filmadoras, porque sabemos que ali 

naquela região ali né? Tem ocorrido muita… Muita… Muita droga e ta feio pouco tempo atrás no ano 

passado estava lá assistindo o jogo ai eu fui compra um hot-dog na tia Nilza daqui a pouco deram tiro 

no outro lado então eu penso assim fazer vai organizar né? Nós deveremos pensar em toda a segurança 

porque a partir do momento que tem câmeras filmando já vai ter um pouco o cidadão que gosta de 

praticar o mal e quanto o que disse o colega vereador Thiago a respeito né? De salário de aumento de 

salário eu sempre me preocupo no seguinte a Câmara municipal eu vejo de uma forma você ver de 

outra ela… Ela é independente né? Então eu acredito que não podemos caminhar 100% quanto ao 

executivo porque o executivo pode ter certeza tem seiscentos e poucos funcionários mais a Câmara 

não, Câmara o numero de funcionário é bem menor a arrecadação é boa tem como as vezes eu fico 

vendo os funcionários aqui quando tem sessão solene as vezes passa uma hora, duas horas o 

funcionário esta aqui então nós devemos pensar muito bem né? Ver o que que vai fazer qual o caminho 

mais isso ai nós vamos estar conversando e o presidente desta Casa uma pessoa que tem muita 

experiência com certeza né? Nós temos o corpo jurídico muito bom de confiança nessa Casa e com 

certeza nós não podemos perde o funcionário, porque hoje o funcionário ganha R$2.000,00 sendo 

contador se pensar bem sair de um outro Município pra vim pra Atílio Vivacqua eu acho pouco 

dinheiro porque hoje o funcionário que ganha bem independente ser ganha mais ou menos quando ele 

é bom ele é bom né? Então eu acho assim todo aumento que venha ter pra dar o aumento a pessoa 

merece eu me preocupo muito então eu peço a compreensão dos nobres colegas vereadores que nós 

possamos estar analisando da melhor maneira possível para que o funcionário não perca e nem esta 

Casa perca por enquanto é só muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa não vai fazer uso da palavra, vereador Roberto Alemonge, vereador Itamar, 

gostaria de estar pedindo o vereador Thiago o secretario da Casa que assuma a presidência para que eu 

faça uma colocação a respeito do projeto é 08? Que fala sobre a cobertura da rodoviária. Gostaria de 

esta cumprimentando o vereador presidente Thiago, os demais colegas vereadores, e as pessoas que 

hoje nos prestigiam uma saudação especial a minha amiga particular Sonia que durante muito tempo 
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serviu tão bem esta municipalidade, eu estava atento as falas do vereador Jose da Costa Neto a respeito 

do projeto de lei 08 no qual versa sobre a cobertura daquela rodoviária e conseqüentemente passando 

da laje do piso superior a firma que vai executar nós tivemos aqui e ouvimos muito bem a opinião 

popular e fazer as nossas analise porque o projeto é importante para a municipalidade mais também é 

um projeto polemico que pode não cair nos olhos da população então por isso que nós temos que fazer 

estudo tá? Então o projeto desculpe é 059 é que alguém falou 08 eu achei que tivesse mudado o 

numero em questão de ter mudado o ano então eu gostaria que os colegas analisassem bem porque é 

um projeto muito importante é um projeto que mexe com a opinião da população eu gostaria de estar 

propondo aos vereadores principalmente os vereadores que hoje fazem parte da… Do partido do 

prefeito em exercício Almir para ver se a gente consegue barra nessa situação outro problema serio que 

eu acho que nós temos no nosso Município nós temos no centro da cidade os taxistas no lugar que hoje 

com o crescimento já que não comporta mais e nós tínhamos como vereador eu vou estar fazendo uma 

indicação amanha ao prefeito Almir em relação a isso nós temos que aproveitar essa oportunidade e 

fazer daquele lado da rodoviária um ponto de taxis como em qual quer outro lugar nesse país, mais 

decente com cabine, com banheiro com estrutura para os taxistas e vamos acabar com essa imagem 

levantada pelo vereador Jovaci se nós abrimos os olhos em relação aquela rodoviária a partir de um 

certo momento da noite ela passa ela deixa de atender Jovaci se nós abrimos os olhos em relação 

aquela rodoviária a partir de um certo momento da noite ela passa… Ela deixa de atender o principio 

pra qual ela foi criada pra atender outro tipo de ações que não é aquele que a sociedade quer então nós 

precisamos aproveitar essa oportunidade e amarra com o prefeito municipal para que este projeto seja 

embutido em questão dos taxista da nossa cidade nós vamos estar resolvendo dois problemas de uma 

vez só, primeiro que o transito não comporta mais aquela fila de carro de taxis no centro e na esquina 

da cidade ali se o transito se quer permite e nós vamos ter agora já tem o estudo pronto aprovado pelo 

DER e nós vamos ter toda a sinalização do Município efetuada dentro de 60 dias no máximo ruas que 

podem Pará, ruas que vão ser mão, contra-mão, semáforo sai agora e vai ser uns dos grandes estudos 

do DER a questão daquela fila de taxis a esquina da cidade sabendo que a legislação não permite que 

você estacione nas esquinas né? Que nós vamos ter um problema serio com os taxistas, então nós 

precisamos já que nós tivemos duas reuniões ano passado com a classe pegar muito nesse projeto que 

esta amarando junto ao executivo para que a gente faça ali um ponto de taxi… de taxis mais digno 
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também da classe com estrutura para que eles possam trabalhar repito com sanitários, com cabines, 

com telefones a disposição da população que chega ali saber que o ponto de taxis é ali e nada mais 

justo de uma cidade pequena como o nosso que o ponto de taxis oficial do Município seje próximo a 

rodoviária né? Que o lugar é amplo e nós podemos ta amarrando esta situação, mais é um trabalho que 

nós temos que fazer durante esta semana pra que na semana que vem aprovado o projeto vereador 

Thiago se vocês concordarem com a… Com a esta indicação nossa pra que a gente possa estar 

sentando com o prefeito e amarando esta idéia e nós vamos estar antecipando um problema serio que 

nós vamos ter com a categoria com esta questão das instalações ai para melhor funcionamento da 

classe dos taxistas e quanto ao projeto que fora votado da mesa diretora, nós temos ai uma resolução 

criando mais um cargo de assessor e também adequando o salário… Um do salário nosso quadro de 

pessoal nós já vimos que temos opiniões divergentes né? A proposta da mesa é que esta no projeto e 

espero ai pode contar avaliação dos colegas vereadores espero que todos apreciam da melhor forma 

possível o que se dedica durante a semana a este projeto da rodoviária e também a essa idéia de 

sentarmos com o prefeito municipal e adequar ai a questão dos taxistas e é um problema que não fique 

para o próximo mais nós podemos tentar resolver e ficar bem com a categoria, com a população e é um 

motivo a mais para que a gente possa estar ai convencendo a população da importância que é este 

segundo piso do projeto da rodoviária. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Passo a palavra ao 

presidente Romildo Sergio. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Abrindo o segundo 

expediente convido o líder do prefeito Vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Senhor presidente nobres colegas vereadores é quero salientar presidente nobres colegas 

vereadores com relação ao projeto 059/2013, é ela já… Eu jamais aqui os pareceres das comissões de 

constituição e justiça e redação cujo… Cuja a votação para o aval deste projeto foi unânime né? Os 

três membros da comissão votaram unanimemente para a tramitação normal deste projeto, portanto 

assim como a comissão de finanças, orçamento também é teve ai a votação unânime para a tramitação 

normal deste projeto é sua integralidade né? Então temos ai os voto do relator e favorável bem como o 

voto dos dois, de todos dois membros da comissão e também temos é aqui falta apenas o vereador 

Roberto Alemonge mais acredito que ele tenha também participado também desta reunião e dado o seu 

voto favorável também né? Pela comissão de obras e serviços públicos também e meio ambiente ou 

apenas para… Pra né? Clarear esta questão que as três comissões da Casa né? Que é desrespeito a este 
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projeto todas as três comissões votaram unanimemente para a tramitação normal deste projeto né? 

Agora é aquilo que nós dissemos aqui que eu também estou imbuído nesta idéia de que a gente possa 

vereador Jovaci todos os nobres colegas vereadores nós possamos é estudar este projeto adequado 

memorável ai da melhor forma possível é acredito que, que tivemos ai um grande avanço em relação a 

questão é dessa… Dessa questão de parceria publica privada né? É onde antes tinham o processo 

licitatório este projeto ta trás esta… Essa exigência né? De se abrir o processo licitatório então isso ai 

realmente abre é democraticamente para que por mais de uma empresa é interessada possa participar 

do processo não tem nada direcionado né? Quase que uma unanimidade também e aqui eu disse e o 

nobre colega vereador presidente também disse é importante que a gente ouça ai é as vozes da rua né? 

Na sociedade então é quase que uma unanimidade também todos os vereadores possam estar é 

resguardando em favor da nossa sociedade o primeiro pavimento desse empreendimento para que ali 

possam ser construídas é salas para atender é o serviço publico no Município prestar então um serviço 

bom a nossa sociedade então é… É são os indicativos que nós temos para já de imediato colocarmos 

né? O vereador Pedro Sampaio pra que a gente possa estar melhorando e votando este projeto mais 

como eu disse este projeto esta na Casa é me parece que a próxima sessão após a sessão de hoje será 

apenas no dia 11 de março que no dia 4 nós ainda teremos ai o ultimo dia de carnaval então a sessão 

neste ano vai acontecer então nós temos ai uma é uma quantidade de dias bastante interessante pra que 

a gente possa então fazer o indicativo que todos sentirem a necessidade eu quero dia onze de março 

vereador dia onze de março e a próxima sessão e eu quero aqui é… É dizer o seguinte a proposição do 

nobre colega vereador presidente foi perfeita né? Nós temos ai uma perfeita referente a questão dos 

taxistas precisa realmente ser resolvida né? SE a gente for estudar um local que se encontra né? O 

ponto de taxis hoje já… Já não atende não atende nem mesmo aos próprios taxistas e também não 

atende a sociedade em geral então quero parabenizar o presidente o vereador Romildo Sergio teve a 

brilhante idéia estou de acordo nós podemos então aproveitar né? Este projeto do terminal rodoviário e 

também propor vossa excelência vai fazer esta indicação é então que seja ali estendido né? Uma obra 

para que possa acomodar os taxistas da melhor forma então dando melhores condições de trabalho 

para eles e melhores acomodações também para os usuários então prefeita indicação vereador é já 

antecipo o meu voto favorável a indicação de vossa excelência e mais uma vez eu quero salientar um 

projeto que estar no terminal rodoviário esta na Casa é para receber então as proporções das sugestões 
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de todos os colegas vereadores muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Pedro Sampaio não vai fazer uso da palavra, vereador Jose Geraldo Papaceni também não, 

vereador Thiago Gava. / Thiago Delorence Gava (Vereador):- Em resposta ao nobre colega vereador 

Jovaci quando eu disse nobre vereador sobre mudança de salário eu num menosprezei funcionário eu 

não quis dizer que o executivo é melhor que o funcionário da Câmara simplesmente pra gente propor 

uma… Um valor igual porque se a gente vota hoje aqui o valor de R$700.00 de aumento de 

determinado funcionário aqui dentro hoje a gente não é cobrado mais lá fora a gente é cobrado por 

seiscentos funcionários da administração então é este valor não é para diminuir nem aumentar é igualar 

né? E a respeito do que foi proposto da sessão passada sobre a farmácia básica né? Nobre vereador 

Papaceni não estava presente e Pedro Sampaio por motivo de doenças, saúde mais foi levantado aqui 

em plena que a gente tava enfrentando na farmácia básica no período da tarde né E em conversa com o 

prefeito né? A gente o prefeito me passou que já esta em fase de contratação viu presidente? Mais um 

farmacêutico a partir da primeira segunda feira após o carnaval esta surgindo esta necessidade da 

população tanto interior quanto do Alto Niterói, o centro que consultava nas unidades de saúde e a 

tarde não teria o acesso ao medicamento da rede básica então a gente sabe que pode ser liberado nem 

um remédio sem a presença do profissional farmacêutico como pode ser descrito nem um 

medicamento sem for da parte do medico então a gente em conversar com executivo eu sou 

funcionário da saúde em Atílio vejo a necessidade nobre vereador Jovaci levantou essa bandeira e é 

uma bandeira que a gente tem um tempo já pedindo, Papaceni e eu já ate tivemos conversando né? 

Papaceni e o prefeito ele né? Ele disse que já tava em fase de contratação né? já vai estar a partir da 

primeira semana após o carnaval este funcionamento quanto a questão do… Do… Da indicação do 

presidente né? Como eu como o PSB o vereador Pedro Sampaio pode ter certeza presidente nós vamos 

estar conversando com o prefeito e apreciando sua indicação da melhor maneira possível porque nós 

sabemos que o ponto de taxis já esta numa situação ali que ta comprometendo o transito se os nobres 

vereadores lembram ou não sabem a dois final de semana a traz mais ou menos uma carreta não 

conseguiu subir ali na rua do supermercado Brasil e era na parte da tarde essa carreta não conseguiu 

subir voltou de ré é encostou numa casa né? Próximo ao supermercado Brasil derrubou quase derrubou 

um poste arrebentou a parte elétrica deixou uma parte da cidade sem luz então assim houve um 

transtorno nós sabemos que o Município ta grande então tem que ter uma melhoria na sinalização ta 
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vindo ai esta sinalização por conta do DER, 60 dias mais ou menos né? Presidente então a gente tomou 

partido estamos ai do lado do executivo como partido e a gente vamos esta apreciando com total 

carinho essa… Essa indicação de vossa excelência é sem mais para o momento né? É quanto a lei 001 

lei complementar 001/2014, gostaria que os nobres vereadores analisassem né? A questão não é 

aumentar salário ou diminuir é igualar o salário do funcionário não desmerecendo funcionário né? Eu 

sou enfermeiro do Município e tem dois tipos de enfermeiros a gente que exerce esta profissão de 30 

horas semanais e ganha “X” e o enfermeiro que exerce 40 horas semanais recebe outro valor a mais 

então lembrando aqui o contador do executivo ele exerce 40 horas semanais ta? Muito obrigado. / 

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

(Vereador):- Eu vim a esta tribuna só pra estar elogiando o presidente desta Casa porque é como eu 

disse né? Vereador tem que ta sempre focado né? No que vem acontecendo então o assunto do 

vereador Romildo desta Casa levantou sobre a rodoviária se a gente passar ali hoje naquele ponto de 

taxis aquele conjunto né? De loja né? Supermercado, farmácia onde a população vem em massa se não 

fosse aquele terreno que tem ali encostado na barbearia do Carlinhos gente não sei como é que seria ali 

o ponto de taxis né? Acho ate que o dono daquele terreno ta perdendo um dinheirinho ali mais também 

que na sessão passada né? Eu fiz uma pequena reclamação. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Excelência só um minutinho pra aproveitar o a fala de vossa excelência que eu esqueci 

de mencionar sem contar que é nesse terreno baldio que os taxistas ficam embaixo de uma arvore 

porque não tem abrigo ele tem que esta sentado no lugar ou tem que esta enfiado nesse terreno, porque 

não tem sequer um lugar com estrutura pro taxista ficar com este calor infernal que trinta e tantos 

quarenta grau ele tem que ir encostando naquelas paredes e não tem sequer um lugar isso que na nossa 

proposta pra fazer como tem em Cachoeiro como tem em todos os outros lugares né? Um ponto para 

eles receberem, desculpem interromper a vossa excelência a vossa excelência lembrou do terreno e 

hoje é a estrutura que os caras usam né? Que é de uso particular ta deixando de ganhar dinheiro como 

disse a vossa excelência. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- É isso eu sempre digo né? Se cada um 

vereador tem a idéia dele né? Com outro nossa as coisas funcionam né? Igual eu levantei a questão da 

farmácia popular porque ta funcionando… Eu próprio, por exemplo, é muita cobrança ai o que que 

aconteceu trouxe pra Câmara né? Ai no outro dia o prefeito me ligou de manha cedo dizendo Jovaci 

né? Vereador podia ter falado comigo tal… Tal eu disse não prefeito eu te agradeço a vossa excelência 
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esta me ligando mais eu quero dizer que eu não falei mal de vossa excelência não tenho motivo de 

falar de vossa excelência e eu digo o seguinte eu levei a questão para casa para a nossa Câmara para 

que os outros vereadores também né? Tomassem parte do que vinha acontecendo que e então ele o 

nobre colega vereador Thiago acabou de dizer que ele falou no telefone já… Já a bastante tempo né? 

Ele tava querendo colocar esta pessoa mais com certeza em breve vai ter uma pessoa pra trabalhar 

como farmacêutico o horário de manha e a tarde e eu já agradecia a ele e falei pra ele que o vereador 

ele tem que cobrar as coisas eu não posso chegar no…  No prefeito e conversar dentro do gabinete dele 

que se eu fizer isso não tem como gente se eu fizer isso quando eu sair desta Casa de Leis aqui o dia 

que eu tiver fora daqui vão falar que eu fiz o que não preciso falar mal do prefeito ele ta ali e nós 

temos que cobra as coisas mais eu fico feliz né? Esta trazendo a solução né? Quanto muitas coisas 

tenho certeza que eu vou estar participando fazendo o melhor para o nosso Município porque eu digo 

assim pra tocar a minha vida eu trabalho eu passei lá na Câmara mais eu tenho o compromisso e graças 

a Deus é um dia após o outro a gente vai aprendendo e Deus vai mostrando mais caminhos que era tão 

gostoso fazer o bem e eu fico muito feliz quando as coisas caminham muito bem as vezes eu fico 

nervoso eu me chateio mais eu também sei pedir desculpas né? porque eu sou falho como todo mundo, 

mais  o meu jeito de cobrar as coisas é porque o legislador o bom legislador ele tem que cobra se ele 

fica quieto demais as pessoas lá fora não vão ver então a passagem aqui ela tem que ser marcada então 

eu peço desculpas a alguns vereadores ate o Thiago chegando agora Thiago é assim mesmo a questão 

tem que ser discutida tem que ser esclarecida e nós temos que tocar a nossa vida e então nós temos que 

trabalhar, muito obrigado e ate a próxima. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

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

presidente Romildo Sergio, secretario que nos auxilia adoc vereador Thiago, nosso assessor jurídico 

Dr. Moacyr, colegas vereadores, né? Batista como já foi dito aqui já virou colega Batista também se 

faz presente né? A nossa contadora, os funcionários boa tarde, é eu só vim aqui pra cumprimentar e 

reforçar presidente o caso da rua ali da grota… Francisco Curcio né? Que eu acho que tinha que esta 

mudando a forma de chamar a Francisco Curcio pelo o correto que é o nome dela, pra gente esta 

fazendo realmente levantando esta comissão que é preocupante a Cesan ela tem feito um trabalho ali 

que eu acabei indo eu descobri presidente mais algumas coisas tem casa ali tão com cano que estoura 

cai em cima do terraço e tem pessoas perdendo as suas casas por conta disso e a chuva também que 
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uma parte eu concedo uma parte ao vereador Jovaci. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Obrigada pela parte vereadora, 

inclusive a TV Gazeta teve lá a senhora ta sabendo a TV Gazeta teve é que as vezes a senhora tem 

parabólica né? A Cesan se comprometeu a fazer um reparo lá ta? Isso daí eu vi e to te falando. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Então obrigada pela informação e que mais uma coisa 

a preocupação realmente aqui é essa a gente fazer com a comissão presidente pra que possa vim fazer 

como foi dito aqui tem o processo né? Contra essas duas empresa aquela outra empresa também se o 

presidente puder ate esta esclarecendo melhor aqui enfim pra poder esta resolvendo aquele problema 

ali porque o problema é preocupante não é? Papaceni porque você também tem visto ali que é 

realmente é lamentável. E aproveitar também a reforçar aqui também o nosso comentário em relação 

aos taxistas essa briga na verdade já vem desde o mandato passado nós fizemos uma reunião com os 

próprios taxistas aqui falando em relação a valores e em relação a quantidade de taxis que precisou ate 

ta aumentando mais não é mesmo presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Legalização. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Legalização em fim durante muito 

tempo e o que me preocupa presidente é em relação a fazer assim será que eles também estão de 

acordo que este de fazer um abrigo pra eles que eles tenham um lugar adequado pra ficar isso é muito 

importante e necessário urgente, mais será que também que ali… Eu também acho que eles que lidam 

todos os dias, a gente tem uma visam e eles que lidam todos os dias ali saberiam melhor qual o local eu 

acho que né? Deveríamos estar fazendo uma nova reunião com eles se assim se fizer necessário se os 

colegas vereadores concordarem pra gente poder estar discutindo o melhor local e aproveitando esses 

ensejo ai dessa… Dessa licitação em relação essa doação do… Do terminal ai , da laje né? Do terminal 

rodoviário porque nós temos que sentar e discutir e conversar muito porque como eu disse lá atrás é 

um projeto que eu tenho que estudar muito pra gente estar votando ele é a primeira vez que isso vai 

acontecer nessa Casa a gente já votamos um projeto desse então temos que pensar muito e os 

vereadores tem que pensar ate mesmo porque não é mesmo presidente porque da minha preocupação 

de estar votando hoje um terreno pra ser doado então novamente falo a gente nós todos os reunimos 

falar com o Dr. Moacyr estar junto nos orientando pra que a gente não possa erra né? Isso que eu peço 

aos colegas vereadores que a gente possa estar votando este projeto é importante vai ser bom para o 

Município mais temos que estar votando ele consciente daquilo que estamos fazendo é o que eu tenho 
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a dizer para os colegas vereadores e se precisar a gente retorna. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Roberto Alemonge não vai fazer vereador Itamar. / Itamar Moreira dos 

Santos (Vereador):- Cumprimentar o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio Abreu 

Machado, vice-presidente Gessiléa, secretario Thiago, nobres colegas vereadores, funcionário que nos 

prestigiam nessa tarde, nosso amigo Batista 100% de esse realmente não tem nem  o que falar né? 

Batista muito obrigado pela sua presença Batista, cumprimentar a contadora desta Casa e os 

funcionários que se faz aqui presente, é eu estava ali ouvindo atentamente as falas de alguns nobres 

colegas e… Thiago tanto o vereador Thiago vossa excelência fez o seu esclarecimento aqui eu também 

tenho um pensamento de vossa excelência teve aqui e falou na tribuna sobre é compara os salários 

também gera um preocupação porque realmente são muitos funcionários sei que o vereador Jovaci 

disse aqui que a Câmara tem recurso tem mais a população ela realmente vem encima e cobra da gente 

mais ai o vereador acertou sobre o salário que lá ganha quanto? Dois mil e… / Thiago Delorence 

Gava (Vereador):- Dois cento e sessenta e sete e dezenove centavos. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Dois cento e sessenta e sete e dezenove centavos reais mais ainda vou falar porque eu 

concordo com a vossa excelência porque se nós vereadores e os vereadores desta Casa for atrás do 

salário que esta criando mais um cargo nesta Casa e também mais um funcionário pra esta Casa de 

Leis, olha bem vossa excelência disse que ainda tem ainda fica acima ainda pior que assim o ticket 

hoje são duzentos reais lá no executivo e aqui é quatrocentos então tem uma diferença e eu por este 

motivo eu fico com vossa excelência e também quero assim amargura ninguém e nem falar assim fica 

injusto comigo mesmo e saber que a cobrança vira encima da gente e… Mais pelo motivo de vai ser 

votado segundo os nobres colegas aqui também compreenderem e estar votando este projeto é quanto 

presidente sua indicação de vossa excelência.  Sendo que a filmagem falhou em seu processo de 

gravação para o DVD ficou somente ate a ai a gravação. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a 

presente sessão, da qual eu, Suelen Rodrigues Verly, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 25 de Fevereiro de 2014. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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