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ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2015. 

 

Aos dissésseis dias do mês de Junho 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):- Boa tarde com a graça de Deus eu declaro aberta mais uma sessão ordinária 

desta Casa, eu gostaria de estar convidando o vereador vice-presidente Jovaci para compor a mesa, 

assim também com o secretario vereador Itamar, doutor Moacyr já se encontra presente na mesa 

diretora, gostaria de pedir o vereador Zé da Costa Neto que faça a leitura do texto bíblico que se 

encontra em sabedoria de Salomão cinco de um a cinco. /José da Costa Neto (Vereador):- Amem a 

justiça vocês que governam a terra pensem de coração sincero no Senhor pois ele se deixa encontrar 

por aqueles que não o tentam e se manifesta para aqueles que não se recusam a acreditar neles, os 

pensamentos tortuosos separam de Deus e o poder dele com sua prova confunde os insensatos, a 

sabedoria não entra na alma que praticam o mau, nem habita no corpo  que é escravo do pecado, o 

Espirito Santo que educa foge da fraude, afasta-se dos pensamentos insensatos e é expulso quando 

sobre vem a injustiça, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Passo a 

palavra ao vereador e secretario Itamar para que faça a leitura nominal dos colegas vereadores e a 

ordem do dia. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Vereador José da Costa Neto. /José da 

Costa Neto (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Jovaci Duarte Lopes. 

/Jovaci Duarte Lopes (vice-presidente):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- José 

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

(Secretario):- Roberto Alemonge de Souza. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. 

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

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

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

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

dos Santos (Secretario):- Itamar Moreira dos Santos presente, Romildo Sérgio Abreu Machado, 
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projeto de resolução, projeto de resolução do numero do ano de 2015, dispõe sobre ter acesso a 

informação no âmbito do poder legislativo municipal de Atílio Vivácqua e da outras providencias, 

projeto de lei numero 014 de 2015, substitutivo ao projeto de lei numero 013 de 2015, dispõe sobre a 

reorganização do conselho tutelar e outras providencias, projeto de lei complementar substitutivo 

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

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

Vivácqua na forma que indica, telegrama do fundo nacional de desenvolvimento da educação, valor 

134.582,38, ao presidente da câmara municipal de Atílio Vivácqua, excelentíssimo senhor Romildo 

Sérgio Abreu Machado, excelentíssimo senhor Itamar Moreira dos Santos, excelentíssimo senhor 

presidente eu vereador Itamar Moreira dos Santos cidadão residente neste município de Atílio 

Vivácqua, venho através desse solicitar a tribuna livre para a senhora Liliane Campos Nogueira, para a 

sessão ordinária nesta Casa de Leis a ser realizada no dia 30 de junho de 2015, as dezessete horas para 

solicitar apoio dos vereadores para o seu filho, sem mais para o momento, levamos estimáveis 

considerações, retorno a palavra ao presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Dando sequência a ordem do dia, convido o vereador líder do prefeito se da Costa Neto. /José da 

Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais esse momento, quero cumprimentar o 

nosso presidente, nobre colega vereador Romildo Sérgio, comprimento também nosso vice-presidente 

nobre colega vereador Jovaci Duarte, nosso secretario nobre colega vereador Itamar, também nosso 

procurador doutor Moacyr, todos os colegas vereadores, vereadora Gessiléa boa tarde, comprimento 

também, todos os funcionários que nos auxiliam na sessão de hoje, com relação ao projeto 013/2015 é 

importante destacarmos que na segunda feira na forma que foi feito o encaminhamento na ultima 

sessão, sessão anterior a esta Casa nós tivemos uma reunião da comissão que foi tirada dentre os 

vereadores, reunião também que teve a presença do Adriano que é conselheiro tutelar, vereador José 

Neto, vereadora Gessiléa, nobre colega vereador Jovaci não pode ta participando né, teve um 

imprevisto né, doutor Moacyr procurador desta Casa, tivemos também a presença do Elias Pereira 

chefe de gabinete da prefeitura, doutor Bruno controlador do executivo municipal, Josué que trabalha 

no  CRAS advogado, tivemos também a presença da Michele que é presidente do conselho municipal 

de direitos e também a presença do Ademir Torres que faz parte do conselho dos direitos humanos e 

quero aqui salientar senhor presidente, nobres colegas vereadores, a reunião foi bastante proveitosa, 
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bastante democrática e participativa, onde todos puderam demostrar seus pensamentos, as suas teses, 

as suas  ideias e vi no meu entendimento, no meu entendimento chegamos portanto a um documento 

final e veio em forma de substitutivo para esta Casa e contemplando ai não digo cem por cento do, do 

que todos queriam mais acredito que chegou bem perto de cem por cento de tá um documento ai, que 

uma vez aprovado pro esta Casa consiga com certeza ai atender ai o que desrespeito essa 

reorganização do conselho tutelar do nosso município, então alguns temas foram debatidos como por 

exemplo, a exigência do segundo grau, para um candidato poder estar habilitado a concorrer as 

eleições, ficou mantida a exigência do segundo grau, isso foi bastante discutido e chegou se a 

conclusão de que e precisamos realmente de pessoas mais capacitadas, com um melhor grau de 

formação pra poder lidar com essa questão de do, do menor né, nós sabemos que é são problemas 

muitos sérios  e o conselheiro precisa então ai adentrar no seio da família diante de vencer ai esses 

problemas graves, ai que muitas das vezes gravíssimos para poder realmente socorrer o menor, então 

portanto optamos pelo segundo grau para que a pessoa tenha mais capacidade de poder lidar com todas 

essas situações a convocação do suplente foi debatido aqui na sessão anterior, o executivo ele foi, ele 

foi encaminhado para a reunião e o prefeito acatou portanto será convocado o suplente pra isso terá 

remuneração naquele período de férias, para garantir que o conselho possa sempre funcionar com o 

numero ideal de conselheiro, a garantia do vale alimentação que já constava no projeto, é com relação 

ao vencimento ficou garantido um valor por vencimento e também garantia de correção dos 

vencimentos anteriores pelo índice de correção ai do salario mínimo ai do governo federal e dentre 

outros destaques ai com relação as questões mais internas ai do funcionamento do conselho  eu já tive 

olhando ai e aquilo que realmente foi discutido na reunião foi e foram feitas certas alterações no 

substitutivo e nós pedimos ai a Gessiléa que estava presente ali na reunião como o do doutor Moacyr é 

que possa, com certeza já estão analisando para que possam dar uma analise melhor, pra ver se 

realmente este substitutivo ele ta contendo tudo aquilo que foi definido, encaminhado na reunião, então 

é isso que nós temos pra falar no momento e dizer que é um passo muito importante do nosso, que o 

nosso município ta dando em relação a organização desse, desse importante instrumento, social do 

nosso município que é o conselho tutelar, claro que algumas coisas no momento não puderam talvez 

serem comtempladas é foi falado na reunião com relação ao valor do salario do vencimento dos 

conselheiros, a gente sabe que tem municípios que estão pagando valores maiores o nosso aqui foi, foi 
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fixado com um salario mínimo e, e o chefe de gabinete ate pediu pra que fizesse uma fala aqui com 

relação a, ao a impossibilidade em relação a não poder pagar um vencimento maior a altura aquilo que 

o conselheiro realmente precisa pra desempenhar as suas funções, nós vamos ai chegando num limite 

ai da questão da folha de pagamento mais quem sabe logo assim que melhorar a arrecadação nós 

possamos voltar ai a discursão e melhorar ai esse vencimento do conselheiro tutelar, mais da forma 

que eu disse o documento se não comtempla cem por cento ele esta bem próximo disso ai com certeza 

o município de Atílio Vivácqua ta dando um passo bastante importante com relação a aplicação dessa 

lei, quero aqui presidente parabenizar a câmara de vereadores é que realmente nos foi dando um 

encaminhamento do projeto porque havia bastante duvidas e a proposta da reunião da comissão foi 

bastante é interessante então as pessoas da sociedade civil é participaram é ficaram muito satisfeitas 

pela abertura desse espaço que foi dado por esta Casa de Leis para que a sociedade possa também 

participar das discursões e das decisões, então parabenizo vossa excelência pela constituição dessa 

comissão todos, a vereadora Gessiléa e todos que participaram efetivamente da melhoria desse 

documento, então com certeza é um documento que vai servir ai pro nosso município, pra, pra nossas 

crianças, pros nossos jovens que vivem ai problemas ai familiares que com certeza terão apoio total do 

conselho tutelar, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador a 

questão da, da prova foi mantida? /José da Costa Neto (Vereador):- A questão da prova foi mantida, 

mais a prova é, é uma questão de habilitar o candidato e depois e o processo seletivo, o processo 

eleitoral ele vem por ultimo, inclusive né vereadora foi, foi uma duvida que tinha ficado na sessão 

anterior mais foi, foi uma analise mais profunda do documento que foi no entendimento correto e a 

eleição ela não ficara prejudicada ou seja existe alguns requisitos para habilitar o candidato, mais 

depois então ele vai, ele vai participar do processo eleitoral formalmente, obrigado. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Hoje eu to de óculos, eu só vou ler o que esta escrito neste artigo 

sexto, eu vou ler da forma que esta escrito pra poder ver se os colegas entendem da mesma forma que 

eu, artigo sexto o registro da candidatura deverá ser requerido ao Presidente do conselho, 

acompanhado de prova de preenchimento dos requisitos estabelecidos no Art. 5° desta Lei no prazo 

estabelecido pelo conselho, paragrafo terceiro, vou ler os três parágrafos, parágrafo primeiro, não o 

primeiro não, paragrafo terceiro, o candidato habilitado deverá participar de capacitação e treinamento, 

promovido pelo conselho municipal ate ai tudo bem, que ao final aplicara uma prova seletiva da qual 
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estabelecido, foi estabelecido o parâmetro e media para a aprovação em resolução, em resolução do 

conselho o candidato que tiver cem por cento de aproveitamento pelo preito terá o registro confirmado 

pelo conselho, então se ele não tiver cem por cento de aproveitamento, na prova seletiva ele não será 

candidato, sabe quem vai ter cem por cento de aproveitamento, ué homem não é prova ta aqui escrito, 

ao final aplicara uma prova seletiva, da qual será estabelecida o parâmetro e media para aprovação da 

resolução, o candidato que tiver cem por cento de aproveitamento definido no paragrafo terceiro, o 

parágrafo terceiro diz o seguinte, o candidato habilitado deverá participar de prova seletiva, então ele 

devera  ter cem por cento de média na prova seletiva, isso é o que eu entendi desde do projeto passado, 

mais se não é isso quer dizer. /José da Costa Neto (Vereador):- Em presidente realmente ta um pouco 

confuso, mais, mais na reunião, ficou definido da forma que esta escrita no paragrafo terceiro, essa 

média, esses parâmetros e a media ainda vai ser estabelecido pelo conselho... /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Ta confuso aqui e ta estabelecido cem por cento de aproveitamento... /José 

da Costa Neto (Vereador):- No paragrafo quarto, no paragrafo quarto, não ta falando cem por cento 

então ta conflitando né, mais essa media ela poderá ser de setenta, poderá ser sessenta, cinquenta... 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Mais ai vai ta mais errado do que ta, se aqui ta cem 

como que essa media poderá ser sessenta? /José da Costa Neto (Vereador):- A proposta, fica a 

proposta da emenda, para que a gente possa melhorar o documento, entendeu. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):-Eu vejo que ela esta conflitante. /José da Costa Neto (Vereador):- É ta 

conflitante. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Ela deixa explicito que você vai passar 

por uma prova e que tem que ter cem por cento de aproveitamento, a não ser que vocês tenham uma 

visão diferente do que eu to vendo para aprovarmos dessa forma, agora se acharem que tem que ser 

isso, vereador José Geraldo Papaceni, vereador Roberto Alemonge, vereador Sandro Duarte, Pedro 

Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero cumprimentar a Mesa, na pessoa do 

presidente vereador Romildo Sérgio Abreu Machado, vice-presidente vereador Jovaci, secretario 

vereador Itamar, a todos os nobres colegas, vereadora Gessiléa, os servidores, o doutor Moacyr nosso 

assessor jurídico boa tarde, quero dizer presidente tava ali atento ouvindo e vi quando vossa excelência 

falou do paragrafo que eu estava olhando essa questão, só que o senhor eu tava entendo que o senhor 

leu o artigo terceiro na medida que ele participar, que ele tiver cem por cento na participação da, o 

candidato habilitado devera participar do treinamento não é isso promovido pelo conselho que ao final 
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aplicara o prova seletiva, do qual será estabelecido uma média para aprovação, ai o artigo quarto o 

candidato que tiver cem por cento de aproveitamento pela aprovação definida e ainda tiver a avaliação 

satisfatória estará pronto ou apto para ter o seu registro confirmado, na questão da participação... 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Ai no artigo terceiro fala na participação e prova 

cem por cento. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Não é só questão da participação né, então 

eu entendi dessa forma que não poderia existir esse conflito. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador me permite, a minha intenção, vereador Zé da Costa Neto veja bem essa 

sobre o meu entendimento, essa prova ela é exigida quando o grau de escolaridade era lá embaixo, a 

partir do momento que nós estamos elevando isso ao nível médio, na minha concepção essa prova tem 

que se torna inexistente, porque a prova já foi dada pra ele vereador que é o segundo grau, antes não 

exigia então tinha que se fazer um teste de capacitação eu entendo, mais quando você que eu já acho 

ate pesado o termo do ensino médio, você ainda tem que fazer uma prova eu acho que a partir do 

momento que nós votamos a conclusão do ensino médio, nós tornamos sem efeito essa questão da 

capacitação e da prova esse é o meu entendimento. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Sim, 

obrigado vereador pelas considerações, é na verdade tira essa necessidade, a partir do momento do 

ensino médio completo não vai precisar da capacitação eu entendi assim, essas são as minhas falas, só 

queria contribuir, obrigado presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Gessiléa, vereador Itamar, próximo expediente vereador José da Costa Neto, vereador José da Costa 

Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobre vereadores com relação ao, ao a 

intervenção do nosso presidente, é nós estamos conversando com o procurador doutor Moacyr e a 

vereadora Gessiléa, fez uma recapitulação do que foi discutido na reunião e quando se fala em cem por 

cento de aproveitamento, na verdade não é cem por cento de aproveitamento da, na, da prova, é, então 

é cem por cento na de aproveitamento na participação definido no artigo terceiro dada a capacitação e 

o treinamento só que da forma que esta eu digo que esta um pouco confuso e nós então vamos propor 

uma emenda para melhora, melhora esse entendimento, certo mais só lembrando o seguinte, os cem 

por cento de aproveitamento no processo de capacitação e treinamento, com relação aos parâmetros e a 

media para aprovação na prova que serão submetidos isso ai será definido em resolução a ser proposta 

pelo conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, então essa media ela poderá ser 

media cinco, media seis, media sete, mais ainda vai ser definida por uma resolução do conselho 
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municipal de direitos então esse é o nosso entendimento, então vamos propor essa emenda para que o 

documento fique mais claro, mais bem entendido, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Senhores só pra demostrarmos o nosso posicionamento em relação a essa prova, 

quando no período de nossa candidatura pra vereador quando você não prova sua escolaridade o juiz 

chama a fazer pra fazer o teste, quando você prova a escolaridade você esta dispensado da prova, do 

teste, é assim já alguns anos e é a mesma coisa já que nós colocamos o ensino médio, isso despensa a 

prova, isso é feito pra nós vereadores quando você não prova a escolaridade você tem que ir lá fazer 

um texto de próprio punho e tal na justiça eleitoral, então quando você não prova você faz o teste, mais 

nós estamos exigindo ali o ensino médio completo, então na minha opinião despensa a presença de 

prova ou de teste, a avaliação e a, a avaliação não, ha esqueci o nome fugiu, a participação, a 

capacitação e treinamento tem que ter, agora o teste não, vereador Pedro. /Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Se já qualificou a questão do grau de escolaridade não precisa de teste né vereador. 

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

presidente):- Gostaria de estar agradecendo a Deus por mais esse dia, cumprimentar o presidente 

dessa Casa o vereador Romildo Sérgio Abreu Machado, vice-presidente Itamar Moreira dos Santos, 

vereador Papaceni, vereador Pedro de Oliveira Sampaio, vereador Roberto Alemonge, vereador 

Sandro, funcionários que nos auxiliam nessa tarde e dizer a vocês que o dia hoje foi um dia especial 

onde estamos trabalhando no intuito de estar melhorando os nosso trabalhos no interior, hoje a tarde 

fiquei feliz o prefeito, esta atendendo a comunidade de Santa Maria, nós tamos juntos lá pra ta 

ajudando é na melhoria de estrada né, melhoramento da estrada né para que semana que vem a gente 

possa né esta tendo uma festa maravilhosa né vereador Sandro, isso é muito importante a gente ta 

participando né de importantes festas né do nosso município, dizer também que nós estamos ai com 

um projeto substitutivo que venha regulamentar o conselho tutelar, é um projeto muito importante esse 

projeto, gostaria de pedir desculpa porque ontem tinha marquei de vim estar aqui nove, nove e meia da 

manha e aconteceu de falecer a mãe da Rosangela lá na Independência e eu não sabia quando eu me 

deparei com a situação eu não consegui deixar de dar uma parada e não pude chegar aqui a tempo, 

então to justificando minha ausência por ter faltado ontem, quando eu cheguei aqui o pessoal já tinha 

reunido e eu não pude esta aqui presente junto com ele discutindo esse projeto, mais eu vi vereador 

Romildo Sérgio presidente dessa Casa e eu achei um pouco complicado a respeito da prova né porque 
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no caso já ta cobrando o segundo grau, então acho que a pessoa tendo o segundo grau pra assumir o 

cargo de conselheiro eu acredito que vá fazer um bom trabalho, possa sim se capacitar a pessoa 

querendo né e não acho dificuldade porque quando eu fui conselheiro eu vi que a pessoa pra ser 

conselheiro tutelar ele tem que se dedicar, tem que cobrar, tem que ter pulso porque quando o 

problema lhe chega a você são problemas que se complicam cada vez mais, as vezes a promotoria 

encaminha de direto para o conselho tutelar e vocês nem imaginam quanto problema o conselheiro 

enfrentar mais a respeito da prova eu penso que ela desanima, então fazendo ai a uma correção ver  o 

que fica bom porque, porque tem varias pessoas do município que vão querer se candidatar e tendo ai 

exigência do segundo grau, muitas pessoas ai não vão poder porque não tem  ai esse estudo, então 

infelizmente acho que as pessoas hoje tem que incentivar mesmo os filhos a estudar o ensino médio, 

porque senão vão perder muita coisa ai pra frente, essas são minhas palavras. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Zé Geraldo Papaceni, Roberto Alemonge, vereador Sandro, Pedro 

de Oliveira Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero fazer aqui as minhas 

considerações, eu estava atento é eu tive aqui conversando com o vereador presidente e eu percebi a 

colocação que eu fiz no primeiro expediente do dia e quero aqui pedir desculpas, mais quero fazer aqui 

as minha colocações e quero render aqui meus parabéns a secretaria de assistência social, que na 

quinta feira, que na quinta feira que passou foi realizado um grande evento naquela secretaria onde foi 

mantido a conferencia é da assistência social municipal do município de Atílio Vivácqua e na ocasião 

eu presente lá e varias autoridades, inclusive o presidente estadual de assistente social mais o secretario 

do município, o vereador Zé da Costa Neto estava presente participamos juntos e então quero render 

aqui a minha gratuidade a todas aquelas pessoas que participaram daquele grande evento aonde as 

pessoas participaram, participaram, é na criação, na organização de alguns programas federais aonde 

eles puderam estar mostrando suas opiniões as pessoas que participam dos programas sociais no 

município de Atílio Vivácqua e, e ele foi um grande evento onde eles começaram a descobrir a 

importância das suas participações né, os programas do governos onde todas a administração, a 

administração pública tem que ter a sua participação, as pessoas tem que assumir as suas 

responsabilidades, seu compromisso e a sua participação para que elas tem que ter consciência daquilo 

que é o seu dever e o seu direito, então quero parabenizar a secretaria Sandra, na ocasião um evento 

muito bem organizado com todos os funcionários daquela pasta da qual nós participamos né, e eu 
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quero assim ta enriquecendo ainda mais a aquele encontro, porque o empenho dos funcionários, o 

empenho daquelas pessoas que estavam ali participando e dando suas opiniões eu tive a oportunidade 

de participar de alguns trechos e aonde nós podemos colocar as nossas ideias aonde os programas do 

governo federal que ta se fortalecendo através das nossas ideias, através das nossas reuniões, então 

quero parabenizar a secretaria, com toda a suas equipes, com todas aquelas pessoas que participam das 

ações sociais, quero também render meus parabéns ao nosso padre Geovani, que o padre da paroquia 

de Santo Antônio, no qual foi realizado no fim de semana a festa de Santo Antônio e teve também a 

participação de vários autoridades do município, teve  quem estava presente em todo tempo em todo 

período do período celebrativo e principalmente no final da festa no sábado, onde ocorreu a missa no 

final da manha e na parte da noite tivemos a procissão luminosa, é tivemos a participação do padre 

Clécio Alencar que de um grande show, quero agradecer a presença do secretario de cultura Nilton 

Melo que estava presente, é então as considerações que a gente faz, agradecendo a todas as pessoas a 

qual faz acontecer esses momentos bons na do município na vida das pessoas, então nesse segundo 

momento pra todos que pra mim foi de muita tranquilidade, muita satisfação também fazendo parte 

daqueles momentos, o vereador  Zé da Costa Neto em vários momentos presentes, então pode nos 

ajudar nessas colocações e todas aquelas autoridades prefeito presente, vice-prefeito então isso é muito 

importante e que essas festividades elas possam acontecer muito mais, é uma satisfação muito grande 

pra todos nós que valorizamos esses momentos nossos, vereador Itamar presente, com dificuldade de 

caminhar né vereador mais, devido a idade né vereador rsrsrs, não devido a contusão mais estava lá 

presente junto com seus familiares, com a esposa então isso é muito importante, eu só vim a esse 

segundo momento para fazer essas colocações, e um agradecimentos a todos esses eventos, a todos 

esses colaboradores, então muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Gostaria de cumprimentar o 

presidente vereador Romildo Sérgio, o vice-presidente vereador Jovaci, nosso secretario Itamar, 

vereadores colegas de trabalho, funcionários, a todos vocês uma boa noite, é só pra cumprimentar ai as 

lembranças, né de agradecimento que o colega Pedro Sampaio fez aqui, gostaria de estar 

parabenizando a banda que ganhou domingo, né ali em Marataízes se eu não me engano ganhou em 

duas categorias, foi isso, em seis categorias foi isso né, então foi muito bonito, embaixo de sol né as 

crianças ficaram ali quase o dia todo bom em fim, foi algo infelizmente eu não pude ir, tava ate 
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combinado de eu ir junto com a colega Sonia e uma outra amiga mas infelizmente teve um pequeno 

imprevisto, mais quem tem filho pequeno né Sulaima sabe que as vezes imprevistos acontecem e eu 

não pude ir, mais fiquei sabendo né, que  ele foi maravilhoso foi algo né de surpreender de deixar o 

nosso município com muito orgulho das nossas crianças, isso deixar a gente realmente feliz  e bom em 

relação ao projeto como disse o vereador Zé Neto nós estivemos aqui numa reunião, nós conversamos 

eu fui diretamente a esse atrigo sexto porque esse artigo sexto me deixou meio confusa mais você 

discutir as vezes com pessoas que, a presidente do conselho estava aqui falando com tanta propriedade 

que as vezes a gente fica ate meio, a gente não entende muito né Zé Neto a gente acaba ficando né, 

mais também eu tinha ate questionado isso com relação a prova porque é fica parecendo um processo 

seletivo né, você seleciona ai fica meio que confuso, mais  agente não ia ta levantando uma discursão 

ali né, mais como nós podemos aqui fazer isso então hoje eu vou fazer com o vereador Zé Neto uma 

emeda onde vai no inciso terceiro retirar né, então aonde diz no final, será aplicada a prova seletiva na 

qual será estabelecida o parâmetro em media para aprovação em resolução pelo conselho, isso não vai 

existir mais e o terceiro onde diz se o candidato tiver cem por cento de isso é importante pro 

município, vai ser bom pro município que ele tenha essa participação, de cem por cento do, da, do, 

desse aproveitamento dessa, dessa desse treinamento ai sim ele estará apto a fazer a avaliação, esta 

apto ao preiteio desse cargo exercido pelo conselho, quando eu disse ate na reunião cada a resolução, 

porque eu queria entender mais eles disseram que que a resolução seria posterior depois de ser votado 

esse projeto, ai então diante dessa resolução, acho que eles vão poder fazer presidente, alguma forma 

de fazer essa avaliação, então quer dizer essa também é uma resolução que eu também gostaria de 

como a presidente disse nós podemos participar, ai como foi dito pelo vereador Zé Neto, se organizou 

uma comissão que é o vereador Zé Neto, a vereadora Gessiléa e o vereador jovaci esta participando ou 

presidente nesse dias que for ser feita  essa resolução, para que a gente possa ter conhecimento e 

também ate trazer essa resolução também pra essa casa né vereador jovaci um entendimento melhor do 

conselho, é, é foi dito uma pessoa falou e eu acredito que seja verdade que nós não temos ainda uma 

participação como vereador, como né Casa de Leis com este conselho, nós ajudamos sim mais nós 

temos participação direta é o que eu acho que nós precisamos começar a fazer, como foi dito pelo 

executivo esse projeto, não é pro conselho nem pra alguns né é pra todos, e hoje nós sabemos que 

podemos passar por qualquer situação infelizmente, então isso aqui é pro povo mesmo, então nós 
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temos que nos preocupar em participar e infelizmente, a situação real do nosso município é assustadora 

infelizmente, então nós temos que zelar por isso e participar mais, então fica aqui o pedido presidente, 

quando assim se for feita essa resolução, eu gostaria que a comissão que foi levantada nessa Casa pra 

participar desse projeto, para que esteja participando dessa montagem, claro se for para os vereadores 

eu acho importante, mais que essa comissão se colocasse a disponível para participar da construção 

dessa resolução é o que tenho a dizer e eu acredito que todos os vereadores tem entendimento dessa 

emenda que vai ser posta pra pode ta mudando essa esse projeto e enriquece-lo ainda mais, muito 

obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Antes de passar ao nobre vereador 

Itamar, nós estamos esquecendo que tem que ser votado hoje o projeto de resolução 06 da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre o acesso a informação no âmbito do poder legislativo municipal e da outras 

providencias, isso é uma lei federal nós temos que aprovar para que todas as pessoas que queiram 

alguma informação da câmara municipal possam esta protocolando e tendo acesso às leis, dentro dos 

prazos legais, então apenas para cumprir uma lei federal, nessa questão do acesso a informação no 

poder legislativo, nós precisamos votar a Sulaima fica procurando ali todo dia, quero ter nossa 

confirmadora nós precisamos ter essa lei aprovada para estarmos ajustados a lei federal, vereador 

Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Cumprimentar a Mesa presidente vereador 

Romildo Sérgio Abreu Machado, vice-presidente Jovaci, nobres colegas vereadores, doutor Moacyr 

assessor jurídico dessa Casa, é uma satisfação muito grande e agradecer mais uma vez a Deus por estar 

aqui nessa tribuna para cumprir os ordenados dessa Casa, é eu estava ali atentamente ouvindo a 

vereadora Gessiléa, disse a vereadora esse projeto é para que possa estar assentando novamente para 

que seja colocado em votação outra emenda para o projeto, parte concedida. /Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- É a Michele que faz parte do conselho ela vai ta fazendo toda elaboração pra 

fazer a eleição é no sentido de tudo, ate a resolução, foi ate na hora que eu falei que queria ver a 

resolução é mais ela falou que só pode ser feita depois que aprovar o projeto e é nessa montagem 

vereador que eu gostaria que todos nós estivéssemos participando, porque vai ser medido tudo, vai ser 

feito essa avaliação, prova não vai ter mais porque nós estamos tirando isso aqui em relação ao projeto,  

mais o que vai ser feito em relação a essa avaliação,  porque vai ser tudo organizado por eles pelo 

conselho, o projeto fala tudo pelo conselho, é o conselho que vai fazer é o conselho de direitos, então é 

isso nós vamos aprovar projeto pra ai sim eles fazerem essa resolução, pelo meu entendimento essa 
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resolução ela teria que ser feita antes, mais não só depois do projeto aprovado, ai sim o projeto ta todo 

organizadinho em relação a , a, a salario, de férias, agora nós tiramos essa questão de prova, e é isso e 

diante desse projeto eles vão montar a resolução. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Tudo 

bem obrigado vereadora é que eu fiquei com uma duvida mais já foi sanada, então resolveu se que vai 

ser votado uma emenda né vereador, então a gente estaria é então esta certo... /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):-Emenda pra retirar a prova, ta retirando a prova. /Itamar Moreira dos 

Santos (Secretario):- Então ta certo né, o presidente vai ta colocando esse projeto em votação e vai 

esta colocando em votação e a gente precisa, o nosso município precisa com certeza esta carente 

precisa de pessoas com certeza capacitadas e que tenham treinamento realmente, capacitado para que 

possam estar aptos para poder fazer parte desse conselho. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- 

Me concede uma parte é só pra poder conscientizar em relação a isso nós vereadores também temos 

isso,  nós é que não temos o costume de participar né presidente, tem vários cursos ai pra ser feitos, no 

ano passado mesmo nós fizemos um curso, eu o Jovaci e o Zé Neto é, é, é, é, esqueci o nome daquela 

faculdade agora, nós fomos aquela vez, enfim tem cursos de capacitação ate pra nós, então como 

participar de uma licitação, é, é como que é feita uma suplementação, então isso é importante também 

eles terem isso, que eles participem desses treinamentos, por dizer assim que nós vereadores também 

podemos ter, é só a gente querer fazer. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Obrigado, 

enquanto o presidente falou fez a colocação foi muito bem explicado isso aqui, nas falas do presidente 

porque eu tive também um esclarecimento presidente e vossa excelência deu realmente uma ajudada 

nisso ai esclareceu cem por cento sobre essa prova, mais agora com esse esclarecimento ta melhor, eu 

quero também registrar nessa tribuna registrado em destaque falar sobre o dia treze a festa do dia do 

Santo Antônio, assistindo a missa junto com minha família e tinha varias autoridades onde o padre, o 

padre, o frei Geovani conduziu a, conduziu a celebração, foi magnifica, linda  a celebração, logo 

depois teve  a procissão eu não pude acompanha-lo porque estava mangando mais foi linda e parabéns 

e que Deus possa estar iluminando o frei Geovani e que o espírito santo possa o estar iluminado 

sempre e quero cumprimentar o companheiro Adriano, a Ana vocês são muito importantes e o show do 

padre Élcio, que o vereador Pedro Sampaio disse aqui, foi maravilhoso, inclusive o show do padre 

Clécio presidente estava ate a nível de exposição porque ele deu atenção a todos, atendeu as pessoas 

que pediram que tocassem as musicas, parabenizar a festa ficou linda, muito bem organizada e eu vou 
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falar também parabenizar também,  porque a sessão passada não pude só tinha quatro vereadores não 

foi, ai e não pude falar sobre a festa de Atílio Vivácqua parabenizar aqui o vereador José da Costa 

Neto, pelas coisas boas na exposição a gente não falou dos produtos ate passou um pouco, mais os seu 

trabalho esta de parabéns, parabéns ao secretario Márcio pela excelente festa, secretario Nilton Melo a 

festa foi maravilhosa, muito bom, os shows com Gabriel Gava muito bom, enfim a festa foi um 

sucesso, parabéns muito bom,  (?)(?)(?)(?) que estava ali, presente marcando sua presença, e queria dar 

os parabéns  antecipado aqui na faixa de trinta e cinco o dia com a vaca que ele levou também, enfim a 

todas os produtores que participaram que levaram os animais pequenos e médios, e parabenizar o 

prefeito Zé Luís, pelo seu desempenho e pelo seu trabalho, que Deus assim possa estar iluminando ele 

assim cada vez mais e este município, muito obrigado e boa noite a todos. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Senhores nós vamos pedir aos colegas que tomem seus assentos, para 

estarmos colocando os devidos projetos em votação, projeto de resolução 006 que dispõe sobre o 

acesso a informação no âmbito do poder municipal de Atílio Vivácqua e da outras providencias, 

vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo 

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

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni 

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

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

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

(Presidente):- Vereador Itamar.  /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Favorável. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Favorável. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o projeto de resolução 

numero 006 que corresponde ao acesso a informação no âmbito do poder legislativo municipal de 

Atílio Vivácqua e da outras providencias, regime de urgência do projeto de lei que substitutivo 014 de 

2015, que dispõe sobre a reorganização do conselho tutelar e dar outras providencias, vereador Sandro. 

/Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

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

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

Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Voto favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é favorável. 

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

(Secretario):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Jovaci. /Jovaci Duarte 

Lopes (Vice-presidente):- Meu voto é favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Emenda de iniciativa parlamentar ao substitutivo para o projeto de lei número 14 de 2015 dispõe a 

reorganização do conselho tutelar e dar outras providencias, propõe a emenda  os seguintes  vereadores 

José da Costa Neto e a vereadora Gessiléa da Silva Sobreira, os vereadores que assim descrevem no 

uso de suas atribuições regimentais em analise do projeto de lei numero 14 de 2015, sugere a seguinte 

emenda artigo primeiro paragrafo terceiro, do artigo sexto do projeto lei de 14 de 2013 que dispõe 

sobre a reorganização do conselho tutelar e dar outras providencias, passara a vigorar com presente 

redação, onde se leu 2013 aqui é 2015 apenas um erro de digitação, mais já corrigi, artigo seis, 

parágrafo terceiro o candidato habilitado devera participar de capacitação ou treinamento promovido 

pelo conselho, artigo segundo, paragrafo quarto, artigo sexto, dispõe sobre a reorganização do 

conselho tutelar e da outras providencias passara a vigorar com a presente redação, o candidato que 

tiver cem por cento de aproveitamento pela participação na capacitação dos treinamentos, estará apto 

ao preito e terá seu registro confirmado pelo conselho, pelo exposta apresentado pela presente  emenda 

requer a esta Casa de Leis a leitura e apreciação do pleno é o que requer e requerimento e 

procedimento normal no feito sala das sessões as dissésseis e quinze vereador José da Costa Neto e 

vereador Gessiléa da Silva Sobreira, todos entenderam a emenda é apenas para suprimindo a 

exigências da prova que fora elevadas já, votação da emenda,  vereador Sandro. /Sandro Duarte 

Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora 

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

(Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. /Romildo 

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

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto 

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

Vereador Itamar.  /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Favorável. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovada a emenda por unanimidade, nós vamos 

ter que suspender a sessão por cinco minutos porque no artigo quinto também fala uma coisa da prova 

que terá que se suprimido senão nós vamos suprimir de um artigo...  A prova seletiva será fixada e 

publicada lá no ministério publico então nós vamos esta colocando pra suprimir esse artigo e o Moacyr 

vai, o doutor Moacyr vai providenciar para que seja feito por escrito, todas ai concordam, Léa, Pedro, 

só pra suprimir ai do quinto também porque nós mencionamos ele, num artigo e no outro não, num 

paragrafo quinto alias e não no artigo, então vamos estar  votando com as devidas emendas já, então 

nós vamos votar sobre esse artigo quinto também, pra que depois só fique as partes de papel, os 

tramites legais, votação para que seja suprimido o paragrafo quinto do artigo sexto, vereador Sandro. 

/Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. 

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

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

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

(Presidente):- Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Favorável. /Romildo 

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

Favorável. /Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então aprovada ai por unanimidade a suprimissão 

do artigo quinto paragrafo sexto, então vamos estar colocando o projeto em votação, já corrigido com 

as emendas propostas pelos vereadores José da Costa Neto e vereadora Gessiléa, vereador Sandro. 

/Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. 

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

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

da Costa Neto (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé 
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Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Favorável. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Favorável. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado o projeto e lei substitutivo 014 de 2015 

que dispõe sobre a reorganização do conselho tutelar e dar outras providências, por unanimidade dos 

vereadores, horário de liderança PSDB. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobres 

colegas vereadores eu quero cumprimentar a todos, eu quero cumprimentar o nosso amigo advogado 

dessa Casa doutor Vinícius presente aqui conosco, cumprimento também o Adriano conselheiro 

tutelar, a Ana conselheira tutelar, obrigado pelas presenças, quero aqui também senhor presidente 

parabenizar e dar um destaque para a conferencia de assistência social, que aconteceu aqui na ultima 

quinta feira no nosso município, é parabenizar portanto a secretaria Sandra, toda sua equipe e todos 

aqueles que puderam estar presente naquela, naquele importante evento e eu tive a oportunidade de 

assistir a palestra do Ducarmo né deficiente visual, mais uma pessoa da mais alta capacidade, no que 

diz respeito a essa questão social, então deixou lá bastante ideias, bastantes sugestões importantes para 

que o município uma vez colocando em prática possa melhorar a vida né das pessoas que residem aqui 

no nosso município e carecem dessa organização social e da própria assistência social de fato, nós 

temos essa lida em todos nós, tem muitas pessoas que precisam realmente do apoio social, para que 

elas possam melhorar a sua qualidade de vida, então eu parabenizo a Sandra, a secretaria Sandra a toda 

sua equipe, a todos que tiveram presentes, as autoridades que estiveram naquele evento, nobre colega 

vereador Pedro Sampaio participou lá efetivamente, infelizmente não deu pra gente participar cem por 

cento porque nós tivemos aqui a sessão pela manha aqui na Casa, quero também parabenizar o padre 

Geovani, um padre de uma simplicidade muito grande  e ta com muita competência e ta realmente 

harmonizando a nossa paroquia aqui do nosso município eu tive eu tive a oportunidade de participar ali 

de vários, vários eventos ai na programação de Santo Antônio e nós podemos ver e vivencia um clima 

bastante harmônico, um clima bastante de partia eu achei assim um destaque, eu to dando assim um 

destaque realmente muito forte, questão da partia no as pessoas que estiveram lá né, se alimentaram né 

foi tudo realmente né oferecido pela paroquia sem, sem despesa nenhuma, então uma coisa realmente 

fantástica e que nos ensina ai, nos da ai um ensinamento par gente viver a harmoniosamente, viver 

partilhando, viver em sociedade, então parabéns ao padre Geovani, parabéns a toda sua equipe 
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também, a alvorada de Santo Antônio  que eu pude participar e o meu (?)(?) o maestro da banda 

alegria, alegria, que ele fez ai uma belíssima apresentação na festa de Santo Antônio e muitas pessoas 

ai acompanhando a banda ai na madrugada do dia 13, e foi uma coisa bastante marcante e parabenizo 

também o nosso secretario Niltinho, que teve ai uma participação muito boa e apoiando dando total 

apoio a, a realização desse importante evento e em comemoração a Santo Antônio que representa 

portanto a nossa paroquia aqui do nosso município, então parabéns ao Niltinho parabéns a nossa 

comunidade e parabenizo o Niltinho mais uma vez pela grande festa, que foi realizado aqui no 

município de Atílio Vivácqua agora na ultima semana do mês de maio, a trigésima quarta festa 

pecuária  do município, então  realmente foi um evento que também foi bastante marcante e que graças 

a Deus não tivemos nenhum contrito ai, nenhuma briga, nenhum problema, não tivemos furtos ai de 

motos enfim, foi também um evento que proporcionou bastante lazer, bastante alegria, um momento 

onde as pessoas puderam se encontrar conversar, trocar ideias e um destaque ai para o concurso 

leiteiro da exposição, teve bastante animais lá, a vaca que produziu mais leite lá Itamar um animal sem 

ser forçado produziu algo em torno de setenta  litros de leites em media por dia, então conversando 

com algumas pessoas é meio latão de cinquenta litros por dia, então vereador Jovaci é uma coisa que 

realmente mostra que é a bacia leiteira ali do nosso munícipio e mostra que o município esta no 

caminho certo, esta... /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, 16 de Junho de 2015. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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