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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2015. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e quinze, 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 Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/nº, Centro, Atílio Vivacqua – 

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

Machado (Presidente):- Declaro aberta mais uma sessão ordinária deste poder legislativo, gostaria de 

estar convidando pra compor a Mesa o vice-presidente vereador Jovaci, convido também o vereador e 

secretario Itamar, nosso assessor doutor Moacyr, gostaria de pedir o vereador Zé da Costa Neto, para 

que possa fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em provérbios um de oito a dezessete. /José 

da Costa Neto (Vereador):- Resistir aos injustos meu filho escute a disciplina de seu pai e não 

despreze o ensinamento de sua mãe, porque serão para você uma coroa formosa na cabeça e um colar 

no pescoço, meu filho se os pecadores quiserem enganar você, não se deixe arrastar eles costumam 

dizer, venham conosco vamos fazer a emboscada para matar, vamos cerca impunimente o inocente, 

nós nos engoliremos vivos como, como faz a morte em peitos como aqueles que baixam a cova, 

conseguiremos todo tipo de riquezas e encheremos nossa casa com as coisas roubadas, participe do 

nosso grupo e faremos uma caixa comum, meu filho não ande com gente desse tipo, nem ponha os pés 

nos caminhos deles, porque os pés deles correm para o mau e eles se apressam para derramar sangue, 

não adianta armamos o alçapão, quando o passarinho, quando o passarinho esta olhando, confundam 

suas armadilhas serão mortais para eles logo e estão apeitando contra si mesmo, tal é o destino do 

ganancioso, a cobiça acaba com o cobiçoso, palavra de salvação, eu agradeço. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Passo a palavra ao vereador e secretario Itamar para que faça 

chamada nominal dos vereadores e a ordem do dia. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- José 

da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Itamar Moreira dos Santos presente, Jovaci Duarte Lopes. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-

presidente):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Sandro Duarte Gariolli. /Sandro 

Duarte Gariolli (Vereador): Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Roberto 

Alemonge de Souza. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos 
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Santos (Secretario):- Pedro de Oliveira Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- 

Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- José Geraldo Papaceni. /José Geraldo 

Papaceni (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Gessiléa da Silva 

Sobreira. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Romildo Sérgio Abreu Machado, projeto de lei complementar que substitui, substitutivo 

numero 005 de 2015, ao projeto lei complementar numero 004 de 2015, dispõe sobre a criação de 

cargo de provimento comissionado alterando a estrutura organizacional do município de Atílio 

Vivacqua na forma que indica, projeto de lei numero 00, 011 de 2015 dispõe sobre a reorganização do 

conselho tutelar e de outras providencias, Atílio Vivacqua Espirito Santo vinte de maio de 2015, oficio 

COSABE 007 de 2014, da presidente do conselho municipal de saúde de Atílio Vivacqua Marcilene 

Rodrigues Cristo, ao presidente da câmara municipal de Atílio Vivacqua excelentíssimo senhor 

presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, senhor presidente comunicamos aos excelentíssimos 

senhores vereadores municipais a participar da audiência publica de prestação de contas publica 

municipal de saúde, 1º congresso 2015 que será realizado dia 27 de maio de 2015, quarta feira, as 14 

horas no plenário da câmara municipal de Atílio Vivacqua, atenciosamente Marcilene Rodrigues 

Cristo, presidente do conselho municipal de saúde do município de Atílio Vivacqua, convite a 

secretaria municipal de assistência social tem a honra de convida-los para participar da primeira 

conferência intermunicipal de direito da pessoa idosa pois o município de Atílio Vivacqua em Muqui, 

e Muqui, Espirito Santo, tema pessoa(?)(?)(?) idosas de todo o Brasil de todas as idades,  local Cras de 

Atílio Vivacqua dia 28 do 5 de 2015, horário as sete horas e trinta minutos, sua participação é de 

grande importância, retorno a palavra ao presidente, retorno a palavra ao presidente. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Dando início ao primeiro expediente do dia eu passo a palavra ao 

líder do prefeito Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer a Deus por 

mais este momento e quero comprimentar com uma ao tarde o nosso presidente nobre colega vereador 

Romildo Sérgio, comprimento também o nosso vice presidente nobre colega Jovaci Duarte, 

comprimento também  nosso vice-presidente nobre colega Itamar Cristo, comprimento também o 

nosso procurador desta Casa doutor Moacyr, comprimento a todos os vereadores, vereadora Gessiléa 

nosso boa tarde, boa tarde Ana e a Celia são conselheiras tutelares aqui do nosso município, 

comprimento ai com o nosso boa tarde, comprimento e agradeço ai o também a todos os funcionários 
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dessa Casa que estão nos auxiliando, auxiliando na sessão de hoje, com relação ao projeto 011/2015 

nós tivemos a oportunidades né acredito que todos os vereadores, se não todos a maioria de termos 

uma reunião com alguns conselheiros né,  pra ouvir na verdade os conselheiros tutelares do nosso 

município, onde já né, portanto fora tido uma conversa com os vereadores com relação a vinda desse 

projeto de lei para esta Casa, como foi bastante explicado pelo Adriano e demais conselheiro esse 

projeto de lei, ele visa a reorganização do conselho tutelar aqui do município de Atílio Vivacqua ate 

pra que que não fique nenhuma duvida com relação aquilo que pode ser pago aquilo que não pode com 

relação a questão de direito a férias, direito a licença maternidade, um terço de férias, enfim isso nós já 

fizemos uma leitura desse projeto de lei, que esta sendo, ficando assegurado esse projeto de lei vários 

itens não somente com relação  a questão da recuperação e também vale alimentação e os conselhos 

tutelares receberam o vale alimentação por um período e a parti de uma determinada data foi suspensa 

e agora portanto uma vez aprovado esse projeto será regularizado portanto a questão salarial, a questão 

do vale alimentação e os direitos ai é normais ai de todos os trabalhadores e trabalhadores do nosso 

pais né, então o projeto de lei visa portanto a reorganização do conselho tutelar e da outras 

providencias pro município de Atílio Vivacqua, portanto o projeto esta nesta Casa, em regime de 

urgência mais acredito ai que já esta ai a disposição de todos os vereadores, para que nós possamos 

portanto analisa-lo da melhor forma minuciosamente para que a gente possa estar então votando esse 

projeto para que o conselho tutelar possa então ter a sua, sua organização e ter tudo aquilo que eles tem 

como reivindicação assegurado nesta lei uma vez aprovada por esta Casa, nós vamos pedimos a todos 

os vereadores que possam ai dar as suas, fazer as suas analises e dar ai as suas contribuições pra que a 

gente possa ai dar as nossas, fazendo ai um projeto que atenda a toda categoria do conselho tutelar e  

atenda também a nossa comunidade, a gente sabe né a gente fala isso com uma certa, certa dose de né 

tristeza, nós sabemos que a principio a gente olha não vê problema né, com relação a criança, ao 

menor, adolescente, que desrespeita ao jovem mais nós sabemos inclusive os conselheiros nos 

relataram algumas situações na reunião que tivemos com eles e a gente sabe que o problema é muito 

serio é muito grave e não é uma coisa pra ser desprezada, é uma coisa pra ser realmente valorizada, e 

ter ai o nossa contribuição pra que a gente possa então dar todo suporte ai ao conselho tutelar pra que 

ele possa de fato ai garantir os direitos da criança e do adolescente do município de Atílio Vivacqua 

infelizmente os problemas são muitos graves e nós precisamos dessa, dessa estrutura do conselho 
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tutelar para poder amenizar as situações ai de maus tratos de  injurias ai das crianças, dos adolescentes 

que sofrem injuria ai muitas vezes dos próprios familiares né, então nós precisamos realmente dar esse 

suporte ao conselho tutelar pra que ele faça seu trabalho, pra que ele faça o trabalho da melhor forma, 

então eu peço a todos os vereadores que possam analisar minuciosamente este documento para que 

uma vez aprovando, possamos aprovar um documento que realmente possa atender a todos os 

conselheiros do nosso município, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Itamar, vereador Jovaci, vereador Sandro, Roberto Alemonge, Pedro Sampaio, Zé Papaceni, 

vereadora Gessiléa, vereador Zé da Costa Neto, grande expediente, vereador Itamar. /Itamar Moreira 

dos Santos (Secretario):- Comprimentar a Mesa na pessoa do presidente desta Casa vereador 

Romildo Sérgio Abreu Machado, vice-presidente Jovaci, doutor Moacyr Travaglia assessor jurídico, 

nobres colegas vereadores, também comprimento a Célia, a Ana, é um ponto que o vereador José da 

Costa Neto fez seu esquadrejamento sobre o projeto, nós vamos estar analisando também sobre o 

projeto que pede conhecimento hoje sobre aqui, aqui  na Casa hoje é a gente tem que fazer andar uma 

analise melhor, com certeza aquilo que for é do interesse tem que ser realmente para que o conselho 

faça um trabalho de qualidade, são o representantes de muitas crianças,  muitas pessoas ai que, eles 

tem que ta olhando, são importantes e que a gente também temos que ser solidários e tá votando ai se 

Deus quiser esse projeto, mais dentro dos conformes e do jeito que assim a lei permitir, mais vamos 

trazer uma analise melhor para estarmos votando, dando o nosso voto com tranquilidade e na certeza 

de dias melhores para os conselho tutelar assim fazer o seu trabalho, eu quero deixar aqui registrado 

nessa Casa também deixar meu voto de pesar a família (?) que no qual semana passada perdi meu 

cunhado José Viera e que Deus assim possa esta dando conforto para seus familiares e a gente também 

na qual eu faço parte, e também jamais posso deixar aqui de deixar meu voto de pesar a família do (?), 

da dona Maria, do Jorge que Deus possa estar confortando a família, todos os seus familiares, que a 

gente sabe que não é fácil sofrer uma perda de um ente familiar, é muito difícil mais que Deus possa 

esta dando conforto para todos vocês e voltando falando sobre o projeto é tivemos ai a oportunidade de 

sentar com o conselho tutelar junto com o Adriano, a Célia, a Ana, cada um fizeram a suas 

reinvindicações, os problemas que acontece no conselho  e assim a gente  esta mais uma vez, já disse 

analisando e fazendo um estudo melhor para assim fazer nosso comprimento, muito obrigado e uma 

boa tarde a todos. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci, vereador 
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Sandro, vereador Roberto, Pedro Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero 

comprimentar a Mesa na pessoa do presidente, senhor vereador Romildo Sérgio Abreu Machado, vice-

presidente Jovaci, vereador Jovaci, nosso secretario vereador Itamar, doutor Moacyr nosso assessor 

jurídico, boa tarde a todos os nobres vereadores, vereadora Gessiléa, quero comprimentar a todos os 

servidores dessa Casa é a todos os membros ai do conselho tutelar, que nos acompanham nessa tarde 

que nos honram com sua presença, é vim a tribuna só pra fazer minhas considerações, porque o líder 

do prefeito fez a sua comparação a respeito do projeto 011, que versa né sobre a, a o conselho tutelar 

né projeto que é de grande importância, mais nós tivemos uma pequena conversa depois da conversa 

vereador  que nós tivemos com os conselheiros né tivemos a oportunidade, e eu chequei um pouco 

tarde pra analisar o projeto, que já esta nesta Casa e percebi né trocando uma ideia com os conselheiros 

nós achamos importantes que eles pudessem ter conhecimento sobre o projeto, eles disseram que não 

tem conhecimento do projeto e ai a gente tá pedindo que ele pudessem tá fazendo de uma forma que 

eles (?) na próxima sessão, que eles vejam o projeto que eles façam as considerações que eles possam 

estar fazendo né, importante que nós votar mais que os conselheiros entendam o que aquilo que a gente 

tá votando, então só vim fazer minhas justificativa é um projeto que precisa ser votado, tem que ser 

votado né essa parte, então são essas minhas considerações, agradeço a presença de vocês por esta aqui 

e desculpe ter chegado mais tarde ter pouco tempo  pra analisar o projeto e pedir ate esse 

conhecimento pra vocês em relação ao projeto, mais nós estamos aqui temos interesse em votar o 

projeto, na próxima semana a gente possa estar votando com mais de consciência, obrigado. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Geraldo Papaceni, vereadora Gessiléa, bom não 

tendo mais nada a deliberar no grande expediente, eu gostaria da atenção aos colegas vereadores 

durante essa semana em relação a esse projeto, que versa ai a regulamentação né das atividades e das 

eleições do conselho tutelar porque e existe vários artigos e algumas complexidades a ser estudada eu 

espero que os colegas consigam durante essa semana estar realmente estudando esse processo, esse 

projeto, pra que a gente vote na próxima terça feira, esta regulamentação dos representantes do 

conselho no tutelar já tiveram com todos ou quase todos os vereadores pra que essa regulamentação 

aconteça, esse não é um fato só nosso é do município de Atílio Vivacqua né, são normativas que nós 

vamos se adequando a elas  e eu espero que a gente possa na próxima terça  feira estar votando ai o 

conselho com as devidas discursões ora feita a respeito desse projeto de lei, horário de liderança, 
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PSDB vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, colegas 

vereadores com as, estamos de acordo com a, a palavra do nobre colega vereador Pedro Sampaio, e 

que a gente possa esta disponibilizando parece que o vereador já o fez, uma copia desse projeto de lei, 

para que os conselheiros possam é também fazer suas analises, as suas avaliações e se acharem ai né 

algum ponto que precisa ser melhorado, que seja apresentado ai portanto aos vereadores pra que a 

gente possa então estar melhorando esse documento, porque ate como eu já disse, ate já fiz uma leitura 

do documento e parece que já avançamos bastante né, bastante coisa ai que antes não tinha nenhuma, 

nenhuma contemplação em outro objeto, não tinha nenhuma segurança, e a partir do momento dessa 

projeto ai ir ser formado a gente já perceber vários pontos ai é vai ter um avanço ai bastante 

significativo, logico o documento não totalmente fechado, esta aberto para, para avalição dessa Casa e 

também dos nobres conselheiros tutelares do nosso município então nós estamos ai abrindo 

democraticamente fazendo essa abertura  para que principalmente os próprios conselheiros possam tá 

ai dando as suas contribuições, para que a gente possa votar ai um projeto, conter ai na sua maioria as 

reivindicações ai do conselho, dos conselheiros tutelares ai e conselheiras ai tutelares do nosso 

município certo, é eu queria senhor presidente nobre colegas vereadores aproveitar o momento horário 

de liderança, é todos já tem conhecimento é logico durante essa semana, a parti de amanha o município 

estará iniciando a sua trigésima quarta exposição pecuária deste ano e queria fazer um convite, queria 

fazer um convite para todos vereadores possam estar presentes, nós teremos a abertura deste evento 

que será amanha as dezenove horas e encerramento no domingo é importantes que os vereadores 

estejam presentes e teremos no sábado as dezessete horas algumas entregas oficiais por parte ai do 

governo do estado, então nós teremos já confirmado a presença do secretario estadual de agricultura, 

Otacciano, teremos também teve a confirmação de outras autoridades estamos fazendo contato com o 

vice-governador César Conabe para que esteja presente nesse, nessa data, nesse horário para que a 

gente possa então fazer algumas entregas e fazer também novas cobranças em favor do município, 

então quero convidar todos os vereadores para que no sábado as dezessete horas estejam presentes para 

participarem conosco é desta reunião, desta conversa com o secretario Otacciano mas, sábado dia trinta 

as dezessete horas, então fica ai o convite a todos os vereadores, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- PSB, lembrando também a nossa sessão de homenagem quinta feira 

dezenove horas nós estamos com alguns problemas em questão dos convites desde de ontem de ontem, 
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mais hoje já foi convidado oitenta por cento da população e não se tem agora os convites pros colegas 

vereadores levar, a gráfica não entregou e só fica pronto amanha as oitos horas da manha, então posso 

pedir que entregue na casa de cada um dos senhores amanha cedo alguns convites pra que vocês 

possam assim estar convidando as demais pessoas, mais nada impede que nós possamos estar 

convidando por boca mesmo, par que possam estar aqui as dezenove horas na sessão solene onde será 

homenageado o Atilíense presente e o Atilíense ausente... /José da Costa Neto (Vereador):- 

Presidente, presidente permite? Eu queria fazer uma lembrança, estará disponível um camarote lá no 

parque de exposição pra todas as autoridades vereadores, prefeito, secretários todos podem procurar o 

presidente da comissão de festa para que se oriente, para estar contando com um espaço reservado para 

todas as autoridades do município e visitantes, tá certo. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Então não tendo mais nada a deliberar os colegas que não passaram a placa dos 

veículos pra ter o estacionamento, então faça isso com a Vania, agora já era pra ter passado desde de 

ontem pra comissão de festa pra que possa ter acesso lá a exposição agropecuária, não tendo mais 

matéria a deliberar esta encerrada a sessão. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, 

da qual eu, Aline Cardoso dos Santos, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 26 de Maio de 2015. 
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