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ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Aos primeiro dias do mês de Setembro 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):- Gostaria de pedir aos vereadores que tomassem seus acentos, com a graça de 

Deus eu declaro aberta mais uma sessão ordinária desse legislativo, gostaria de estar convidando o 

vereador vice-presidente Jovaci pra compor a mesa, assim com vereador secretario Itamar e o nosso 

procurador doutor Moacyr, gostaria de estar pedindo o vereador Zé da Costa Neto pra que faça a 

leitura do texto bíblico que se encontra no salmo noventa e três, versículo de um ao cinco. /José da 

Costa Neto (Vereador):- Salmo noventa e três, Javé é rei, Javé é rei, vestido de majestade, Javé esta 

vestido e envolto em poder, o mundo esta firme jamais tremera, seu trono esta firme desde da origem e 

desde de sempre tu existe, levanta os rios oh Javé, os rios levanta a sua voz, os rios levantem ao seu 

rumor, porem mais que os estrondos das aguas torrenciais, mais imponte que a ressaca do mar, é 

imponte Javé nas alturas, teus testemunhos são firmes de fato, santidade é o adorno de tua casa, por 

dias sem fim oh Javé, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Permanecendo de pé pra execução do hino nacional... Passo a palavra ao vereador secretario Itamar 

para que faça a chamada nominal dos colegas vereadores e a leitura da ordem do dia. /Itamar Moreira 

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

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

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

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

Lopes. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos 

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

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

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

Geraldo Papaceni (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Itamar 
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Moreira dos Santos presente, Romildo Sérgio Abreu Machado, também presente, projeto de lei 

municipal numero 015 de dois mil e quinze, autoriza o município de Atílio Vivacqua incluir programa 

e ações no PPA de dois mil e quatorze a dois mil e dezessete lei numero 1041 de 25 de novembro de 

2013, na secretaria de municipal de meio ambiente e de outras providencias, projeto de lei numero 016 

de dois mil e quinze dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentaria anual para o 

exercício de dois mil e dezesseis e da outras providencias, projeto de lei numero 017 de dois mil e 

quinze poder executivo estima a receita fixa que fixa a despesa do município de Atílio Vivacqua, 

estado do espirito santo para o exercício de 2016 que da a seguinte procedência, projeto de lei numero 

018 de 2015, autoriza o município de Atílio Vivacqua a contratar pelo prazo de cinco anos 

financiamento de dois mil e quinhentos, dois milhões e quinhentos mil reais, por intermédio do 

Banestes, para obras de pavimentação e vias publicas, drenagens de aguas fluviais e muros de 

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

sequência a nossa reunião, convido o líder do prefeito o vereador José da Costa Neto  pra fazer uso da 

palavra. /José da Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais esse momento, quero 

cumprimentar o nosso presidente, nobre colega vereador Romildo Sergio, cumprimento também o 

nosso vice-presidente vereador Jovaci Duarte, o nosso secretario vereador Itamar, cumprimento a 

todos os vereadores, nossa vereadora Gessiléa boa tarde, boa tarde a todos os funcionários que nos 

auxiliam na sessão de hoje, boa tarde também ao nosso amigo Marcelo Roberto, filiado ao PMDB, nós 

tivemos a grande oportunidade de estarmos aqui no ultimo sábado na convenção do PMDB, Marcelo 

também estava presente, muito animado, já falando em confirmando a pré-candidatura a vereador do 

município de Atílio Vivacqua, então nós queremos cumprimentar e dar os parabéns ao Marcelo que 

hoje já esta presente na nossa sessão, para com certeza ai já buscar informações, começar a sentir o 

clima, o ambiente, e nós desejamos ai ao Marcelo bastante sucesso, na sua vida, na sua caminhada, e 

também na sua candidatura assim que ela for confirmada, com relação, com relação ao projeto é que 

pede inclusão para incluir programas, programas e ações no PPA para o período, o PPA 2014, 2017, da 

secretaria municipal do meio ambiente, e dando outras providencias nós queremos dizer que conforme 

nós já dissemos na sessão passada, nós buscamos informações junto ao setor contábil da prefeitura, 

estivemos conversando com o Eliseu, e também com o contador Jorge, são as pessoas responsáveis 

por, por elaborar o PPA, a LDO, bem também como o orçamento também do nosso município, e 
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segundo as informações que nos foram passadas, o esse projeto de lei ele, ele comtempla,  o que 

desrespeito a legislação atual vigente bem como a questão contábil também no que se refere a 

elaboração do PPA e depois que eu conversei com o Eliseu e com o Jorge, eu também tive uma 

conversa com o doutor Moacyr, na verdade antes mesmo de conversa com o Jorge e o Eliseu da 

prefeitura eu já tinha passado aqui pra conversa com o doutor Moacyr, e no momento que eu cheguei 

ele estava realmente discutindo essa questão do, da inclusão do, das despesas ai da secretaria do meio 

ambiente o PPA para os anos de 2016, e de 2017, estava ate debatendo esse assunto com a Sulaima e 

eu tive a oportunidade de estar conversando um pouco sobre essa questão, e o entendimento que nós 

fizemos, né conversa posterior ai com doutor Moacyr é de que essa, essa peça assim como o nosso 

orçamento ele esse formato que nos é apresentado nesse momento e da forma também que esta nesta 

casa o projeto de lei que fala sobre a, a LDO, legislação orçamentaria vem como projeto do orçamento 

para 2016, e também acaba de chegar nessa casa, essa, esse formato o orçamento da LDO e também do 

PPA com  um formato que já vem sendo utilizado por municípios já a vários e vários anos, e 

conversando com o doutor Moacyr, então foi clareando o vereador Jovaci tava participou um pouco 

também dessa conversa, o vereador Itamar Cristo, o vereador Roberto Alemonge, e, e o que ficou 

entendido é que tanto o nosso orçamento quanto o PPA ele, ele é feito de forma geral é nós ate fizemos 

algumas colocações, e a gente pensa que isso já acontece já em alguns municípios, por exemplo o 

orçamento do governo do estado é boa parte do orçamento ele já é assim direcionado para aquilo que 

realmente vai ser feito em determinado local ou seja aquilo que se idealiza ele é materializado em 

forma de, de objeto e em forma de valores pra que seja, seja portanto por exemplo aquela obra seja 

portanto construída e paga com o recurso que esta no orçamento, e é claro que toda tanto o orçamento 

quanto o PPA ele prevê valores pra cada setor, pra cada secretaria, mais ele, ele não tem esse, esse 

direcionamento direto por exemplo pra construção de xxs, determinada escola ou pra ponte A ou da 

ponte B daquela localidade né, e no entendimento que nós fizemos portanto, com relação ao PPA, é os 

valores que estão ai é de cem reais para 2016 e cem reais para 2017, lá no projeto de lei ta falando 

duzentos mil para 2016 e duzentos e dez mil para 2017, é no caso dos cem reais são valores meramente 

simbólicos, né são valores meramente simbólicos, e quando a gente peca o orçamento a peça de 

orçamento para 2016, ai, ai, ai já vamos ver que já existe um valor mais significativo para, para as 

secretaria municipal de meio ambiente, são eu não estou com o valor exato aqui mais é algo superior a 
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trezentos mil reais, ou melhor eu to com ele sim, os valores do orçamento para 2016 não para a 

secretaria do meio ambiente, trezentos e onze mil e oitocentos reais né, então, então é um 

entendimento que nós fizemos e se o doutor Moacyr, assim que o doutor Moacyr chegar ele pode nos 

ajudar, a dar maior esclarecimento eu confesso para, para os senhores é, é que eu não sou muito bem 

entendido em relação a essa matéria mais é o, após essas conversas que nós tivemos, essa discursões o 

que me ficou assim bastante claro é que nós poderíamos é talvez pro futuro ta discutindo um 

orçamento mais detalhado, mais disciplinado, mais especificado, exatamente a vereadora Gessiléa 

usou a palavra bem, bem correta, bem apropriada mais especificado, ou seja ate pra, ate pra próprio 

vereador da comunidade, quando ele reunisse uma comunidade ele poderá estabelecer as prioridades, 

que estas prioridades venham constar é de forma bastante especificada, aquilo que realmente foi 

discutido, nas audiências publicas, nas conversas com as entidades, com as associações de bairros, 

associações rurais de cada comunidade, então é nós poderíamos tratar dessa forma esses assuntos sim 

poderíamos só que ai talvez a gente não teria né vereador tempo pra poder criar esse novo formato, 

isso ai demandaria tempo, então quer dizer o município ficaria prejudicado, tanto nessa questão da 

inclusão do meio ambiente no PPA pra 2016, 2017, e propriamente dentro da questão do orçamento 

né, mais ai fica aqui a sugestão pra que a gente possa ai futuramente quem sabe a gente discutir esse 

orçamento mais especificado ate mesmo pra ta mais legitimidade ao próprio vereador a pra poder ta 

propondo algum tipo de emenda, e, e ter um acompanhamento mais, mais preciso também da execução 

orçamentaria, então presidente é o entendimento que nós fizemos, peço a vossa excelência que tem 

uma experiência maior do que a nossa em relação a essa questão orçamentaria então peço a 

contribuição de vossa excelência mais ai fica aqui o pedido pra que a gente possa realmente votar 

nessa matéria é um pouco talvez a gente não consegue entender totalmente, mais segundo ai os 

locadores da prefeitura, o próprio doutor Moacyr, ele, ele esta dentro da legalidade. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- O vereador me permite, a grande confusão é que nós nunca votamos 

nessa, na mesma época PPA, diretrizes e orçamento, o PPA nós fazíamos pra quatro anos né, e quis ai 

né a, a, a o destino que  nós tivéssemos que esta discutindo hoje uma inclusão no PPA, quando nós 

temos que ta votando diretrizes e estudo orçamento pra votar agora ate dezembro, então a confusão 

que se gerou é a seguinte no PPA quando é pra quatro anos vai ate 2017 o nosso PPA, aquelas fichas 

elas são simbólicas então eles colocam cem reais simbolicamente que ela era pra ser distribuída nos 
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quatro anos, ela é de verdade pra valer no orçamento ai aquelas fichas tem que ter valor integral, mais 

como o PPA chegou aqui e nós estamos na apreciação de diretrizes e orçamento já esta na casa, é que 

nos causou ai essa pequena confusão, mais no PPA aquelas fichas são simbólicas porque ela vai passar 

a quatro orçamentos 2014, 2015, 2016, 2017, então não tem como se estipular um valor no PPA, ai se 

coloca simbólico, mais se coloca no total o que se vai gastar no geral, mais aquelas os elementos de 

despesas coloca-se apenas cem reais que são simbólicos para o PPA, para que seja cumprido ao longo 

dos quatro anos, e a confusão é porque eu nunca vi nessa casa nós esta discutindo PPA, diretrizes e 

orçamento, mais é porque o PPA esta aqui com a necessidade de incluir a secretaria de meio ambiente 

que foi criada a pouco tempo. /José da Costa Neto (Vereador):- O nosso presidente foi prefeito na 

sua explanação é exatamente isso, é, por exemplo, na questão orçamentaria pra 2016, a questão 

ambiental, por exemplo, o meio ambiente nós poderíamos ta discutindo o que, que vai construir 

realmente lá no meio ambiente, vai ser um galpão pra reciclagem então a gente estabeleceu um valor 

pra aquele tipo de obra, o orçamento o PPA já ta pronto ne, mais o presidente foi perfeito, e realmente 

ta chegando tudo na mesma hora e então ta fazendo um pouco, um pouco não ta fazendo toda essa 

confusão ai, é mais os valores realmente colocados no PPA são valores simbólicos e são, são 

remanejados, são utilizados ai de acordo com a necessidade  né dos projetos que vão sendo executados 

no município, então dessa forma nós pedimos a todos os vereadores a compreensão né, se da gente ta 

votando esse projeto ainda na sessão de hoje dada a importância desse projeto ate pra que apropria 

secretaria do meio ambiente possa, possa na verdade a peça orçamentaria já chegou aqui né, mais que 

ela possa ir se adaptando em formato ao melhor orçamento possível ai para 2016, eu não sei, 

presidente o projeto do financiamento também foi lido né. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Só deu entrada. /José da Costa Neto (Vereador):- É então nós vamos apenas fazer um 

brévio comentário, em relação ao projeto de lei 017 /2015, ou melhor, não é esse daqui, é o projeto, o 

projeto 018/2015 que solicita a autorização dessa casa para a contratação pelo prazo de cinco anos de 

financiamento de dois milhões e quinhentos mil reais por intermédio do banestes SA para obras de 

pavimentação de vias publicas, drenagem de aguas fluviais e muro de contenção, então tive 

conversando com o prefeito hoje a tarde em relação a esse projeto, e ele disse que esta tentando uma, 

uma mais uma audiência com o governador Paulo Hartung porque na verdade já existe um projeto 

nesse sentido lá na é lá na SEDUP, e ele vai nessa audiência com o governador ele vai porque na 
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verdade é um compromisso né com a comunidade do bairro Alto Niterói, e, e também uma 

necessidade  que esses dois milhões e meio ta prevendo uma obra de muro de contenção ali a cabeceira 

da ponte do Eurico Venturi é porque da forma que esta ta oferecendo muito risco, então aquela ponte 

ali precisa realmente de uma obra ali para poder evitar maiores danos, aquela importante ponte ali do 

nosso município, então o prefeito antes mesmo da contratação desse recurso ele vai conversa ai em 

audiência com o governador, e vai pedir ao governador que o governador possa liberar recursos para 

este projeto que esta lá na SEDUP, se o governador disser que sim, que vai liberar recursos então não 

será preciso o município lançar mão deste financiamento né, e se o governador disse que não que não 

tem como né, porque o que a gente ta vendo ta escutando falar ai que a crise ela ta em todos os setores, 

ta no governo federal, ta no sindicatos, ta nos municípios, então o prefeito vai pedir ao governador que 

faça uma gestão junto ao banestes para que o município possa então contratar esse financiamento, e 

executar essas duas importantes obras, de repente o governador pode falar também o governo entra 

com a metade, o município entra com a outra metade, ao invés de dois milhões e meio pode reduzir 

esse, esse valor também. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- O projeto ta quatro 

milhões né. /José da Costa Neto (Vereador):- Exatamente quatro... /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- O original é quatro, ai com a vinda do governador Casagrande a inauguração 

da escola agrícola, aumentaram pra cinco milhões, ai o município quer ver se consegue fazer a metade, 

o original era quatro, ai foi pra cinco, o calçamento do Alto Niterói, e agora nós estamos tentando fazer 

a metade. /José da Costa Neto (Vereador):- Então e com relação ao valor se o município tiver que 

fazer essa contratação, a principio parecer  um valor muito elevado, dois milhões e meio, mais quero 

dizer, quero dizer pra todos os vereadores, pra vereadora Gessiléa pra toda comunidade de Atílio 

Vivacqua né, é que é o município hoje não tem nenhum financiamento, ele não deve nenhum 

financiamento, ele ta em dia com, com as obrigações, que segundo uma resolução do senado federal, o 

município do porte de Atílio Vivacqua ele poderia, estaria apto né desde que não tenha nenhum, 

nenhum, nenhum é, é financiamento já contratado, ele tem um valor ai estimado em torno de trinta e 

nove milhões, que seria ai a capacidade do, do endividamento de um município como o nosso, do porte 

de Atílio Vivacqua, com as condições financeiras do nosso município, então quer dizer o valor dois 

milhões e meio ta bem a quem do que o município pode contratar e temos a certeza absoluta se o 

prefeito José Luís tiver realmente que tomar essa decisão e fazer essa contratação eu tenho certeza 
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absoluta que ele ta fazendo ai com os pés no chão e tem todo um estudo né pra poder ta pagando esse 

financiamento pelo que nós sabemos sem causar nenhum impacto negativo para o nosso município, 

então é um contrato ai pra sessenta meses ou cinco anos, quer dizer então seria ai algo em torno de 

quarenta, quarenta e cinco mil reais mensais então isso ai ta perfeitamente dentro da capacidade de 

pagamento do município não vai nenhum, nenhum danos ai para a execução orçamentaria nesse 

período de cinco anos, com certeza o município vai esta adiantando uma obra, que é muito necessária, 

todos os vereadores tenho certeza que conhecem aquela, aquele bairro Alto Niterói, principalmente 

aquela parte mais nova, que precisa de calçamento, que precisa de é de todo serviço de drenagem, 

calçadas, enfim pra levar uma comodidade, uma qualidade de vida melhor para as pessoas que ali 

residem, e que também visitam aquele importante bairro do nosso município, e também a obra de 

contenção do muro ali na cabeceira da ponte do Eurico Venturi que precisa realmente de uma, de uma 

obra de proteção, porque senão daqui a pouco vem uma chuva, nós estamos num momento de seca né, 

mais os especialista falam que vai vir um período de chuva também, né então é importante também da 

gente que ele faça essa obra antes que venham as fortes chuvas em questão que a gente corre o risco 

ate de perder aquela ponte ali dependendo do volume de agua que vier nas enxurradas né, então nós 

pedimos aos nobres colegas vereadores que, o projeto foi lido deve ser votados nas próximas sessões, 

nós pedimos ai a todos que possam estar votando favorável, ate porque é pra que a gente é o ano de 

2015 já é ta praticamente ai caminhando pro encerramento né, então seria importante a gente ta 

votando esse projeto mais rapidamente possível pra que a prefeitura possa se tiver que contratar de 

repente na audiência do nosso prefeito com o governador ele fala não pode deixar que aquela obra o 

governo vai bancar aquela obra, então beleza, o município não vai precisar fazer o financiamento mais 

se tiver que fazer é importante que, que faça o mais rapidamente possível  pra poder também iniciar 

essa obra o mais rapidamente possível, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Na verdade esse essa autorização é pra abrir as negociações, se elas vão se concretizar nós não 

sabemos, porque com o bandes não aconteceu, com o banco do brasil também não aconteceu, caixa 

não aconteceu, e a ultima chance é o banestes isso se nós votarmos essa autorização não significa que 

isso trará o empréstimo porque nós estamos apenas autorizando a negociação, e eu convidei o prefeito 

José Luís pra próxima sessão aonde a gente estaria votando esse projeto pra que ele estivesse presente, 

pra dar as explicações se os colegas vereadores quisessem saber mais a respeito do mesmo, ele estaria 
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aqui pra dar as suas explicações, a respeito desse projeto, lembrando por enquanto é só a vontade de 

conseguir esse financiamento não existe ainda concreto, as três primeiras tentativas foram o vereador 

Sandro foi no bandes, no bandes né o vereador Zé Neto também tava né, o dia que fomos no bandes e 

no banco do Brasil, mais por enquanto são tentativas ai frustradas mais pede a nossa autorização, é eu 

estou o vereador Zé da Costa Neto falou da chegada da nossa peça orçamentaria para o exercício de 

2016, e eu fui surpreendido essa semana com todo mundo que prestou atenção nesse detalhe, o 

orçamento da união, o orçamento da união a presidenta Dilma, anunciou doutor Moacyr ate gostaria 

que o senhor ouvisse essa possibilidade pra nós, a presidente Dilma anunciou uma (?) de um déficit de 

oitenta milhões, só que a lei de responsabilidade fiscal  não permite um orçamento com déficit a 

receita é diferente da despesa, e como que o governo federal pode anunciar uma peça orçamentaria 

com oitenta milhões de déficit tem alguma coisa de, de, de errado ou na informação ou do contrario ela 

confiava tanto nessa CPMF que entraria como receita e já passou e a peça orçamentaria vai dar 

problema porque a receita a gente não pode votar o orçamento pra 2016 com trinta e dois milhões 

baseada na receita estimada  a nossa despesa trinta e dois milhões, nós não poderíamos ta aqui com 

orçamento de trinta e dois milhões com uma despesa de quarenta, e o numero do governo federal 

anuncia  oitenta milhões de déficit no orçamento, mais e a lei de responsabilidade fiscal que não deixa 

com que os gestores possam fazer um orçamento diferente a receita da despesa, confesso que eu não 

entendi a, a presidente com esse orçamento da união pra 2016, mais se criar uma CPMF nova ou algo 

desse tipo, se não, não tem jeito, vereador Pedro de Oliveira Sampaio, Sandro Duarte, vereador Jovaci, 

é gente o bendito do óculos ficou no meio do caminho hoje, sai comigo de casa mais não apareceu aqui 

não. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Bom gente primeiramente gostaria de ta agradecendo 

a Deus por mais esse mês que esta iniciando, primeiro de setembro, pedi a Deus que ele possa olhar 

por nós e mandar uma chuva que o negocio ta bravo, em seguida cumprimentar o presidente dessa casa 

vereador Romildo Sergio, cumprimentar também o vereador e secretario Itamar Cristo, doutor Moacyr 

compondo o corpo jurídico dessa casa, nobres colegas vereadores, funcionários, Marcelo que se 

encontra aqui presente conosco, e dizer a vocês que o vereador José da Costa Neto estava aqui lendo, e 

falando sobre projeto, orçamento, tal  é uma preocupação muito grande, mais ai depois quando o 

presidente deu a explanada, deu pra (?) um pouco, porque a preocupação nossa é que viesse 

especificando né, o que vai fazer seria mais fácil, mais o presidente esta na casa né, deu uma palavra 
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muito importante muito sábio e é uma pessoa que tem muita experiência, e que eu acho ate importante, 

nós estarmos reunindo todos né juntamente com o presidente mais vezes, para que a gente possamos ai 

né, estar se inteirando melhor né porque as vezes é pessoa que já passou por essa casa varias vezes, e já 

tem mais experiência que pode né estar nos ajudando né a vereadora Gessiléa né que já esta ai a mais 

tempo, o vereador Zé da Costa Neto, vereador Itamar, eu, o Roberto, o Sandro, o vereador Zé 

Papaceni, que estamos ai chegando né nesse mandato praticamente, e tem que se unir né pra que a 

gente possa estar contribuindo da melhor maneira para que no amanha, a gente possa ser lembrado 

porque fez um bom trabalho, e temos ai vários projetos tramitando na casa e tenho certeza que Deus 

vai dar sabedoria e que nós vamos estar ali votando os projetos de maneira correta, gostaria de estar 

fazendo um pedido aqui ao líder do prefeito, quero fazer ai vários pedidos hoje, eu recebi um, um, um, 

uma pessoa fez um pedido, que eles estão com problemas lá na comunidade Vila Mariana e o vereador 

Itamar conhece muito bem também né  é caminho da gente todo dia a gente passa encontra as pessoas 

ali, e eles tão com um problema que eles não tão colocando lixo ali na entrada ali do ponto do ônibus, 

e cachorro ta derrubando, ta virando uma bagunça, ta caindo no pasto dos outros, e eles queriam saber 

se o vereadores pudessem da uma força eles eu to trazendo isso pra cá por isso, que pudesse o 

caminhão fazer a coleta lá dentro, devido que hoje lá dentro já tem mais de dez famílias morando lá, e 

é muito lixo, ta sendo uma quantidade grande, e o caminhão não passa lá sempre, então ta tendo esse 

problema na comunidade e que nós possamos ai né interceder por eles vereador Itamar uma pessoa que 

ta ali naquela comunidade direto, né próximo ali, e tenho a certeza vereador Zé Neto vai ai esta nos 

ajudando né, tem outra reclamação também vereador nós estamos passando ai por um momento de 

escassez de agua por causa da chuva e parece que ta acontecendo um vazamento na escola Roque 

Telhes um vazamento de agua, e eu já passei ate pro secretario e também pedir a vossa excelência que  

olhasse com carinho porque né hoje nós não podemos perde agua, e parece que lá tem, aquela escola 

foi construída a pouco tempo, e deve ter garantia né de quem construiu então, da uma olhadinha pra 

ver se resolve esse problema lá porque é preocupante e também outro problema gente pedir aqui o 

vereador Roberto, o vereador Itamar, o presidente dessa casa o vereador Romildo, o Sandro, nós 

moramos ali né fomos criado naquela região ali da Br 101, as margens as Br 101, e o pessoal ta 

sofrendo muito lá em baixo o pessoal de Independência, São José da Br tem que se locomover do São 

José pra Independência  é fora de mão, é muito fora de mão pra pessoa sair não é longe mais é fora de 
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mão, por povo sair ali do trevo de Kenedy pra ir lá em independência consultar, então gente já tem lá 

tem que fazer uma melhoria na parte da obra então depende tem que fazer uma reunião, de repente 

com o prefeito, vereador José da Costa Neto sendo líder, se puder marca uma reunião com ele eu tenho 

certeza que nós fazendo o pedido, vai ser resolvido aquele problema lá, e a gente que ta próximo ali a 

gente tem que ta assumindo pra estar levando melhoria pra aquele povo, e outra coisa que eu queria 

falar pro líder do prefeito que nós ali em baixo sofremos muito por não termos uma capela mortuária 

em Independência, hoje eu acho que Flecheiras já tem né vereador, não tem mais ta próximo já deu um 

passo, Praça do Oriente tem né vereador Pedro de Oliveira Sampaio, sim, sim então aquela localidade 

nossa ali, não tem uma capela então nós independe eu vereador, Sandro, Roberto, nós devemos, 

vereador Itamar também né, devemos ai estar pedido porque nunca teve uma capela na comunidade, e 

nós podemos fazer isso, podemos ta dialogando né gente trazer obras que venha realmente atender a 

comunidade, e é isso que a população quer a população só quer se atendida, e a população nossa gente 

é uma população muito sofrida e nós precisamos nos unir dialogar na paz, pra que a gente possa estar 

conseguindo, atender as pessoas da melhor forma possível, muito obrigada. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge, vereador, vereadora Gessiléa, vereador Zé 

Geraldo Papaceni, Itamar Moreira dos Santos, passo a palavra para o grande expediente do dia, 

vereador líder do prefeito Zé da Costa Neto, vereador Pedro Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Quero primeira (?) agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho, nesse inicio de mês, 

que Deus possa estar nos concedendo a graça da vida nos dando sabedoria, e a condição, e as 

condições de trabalho para prestar pra essa população desse município, assim cumprimento a mesa na 

pessoa do presidente vereador Romildo Sergio, nosso vice-presidente vereador Jovaci, nosso vereador 

secretario Itamar Moreira, nosso assessor jurídico doutor Moacyr, nossos colegas vereadores, 

vereadora Gessiléa com sua ausência, todos os servidores dessa casa, nosso amigo Marcelo, com toda 

liberdade poderia dizer né Bocão é mais popular, mais legal, você pode ter certeza fiquei muito 

contente com o pronunciamento do vereador José da Costa Neto, Neto né em relação a sua posição né 

na vida publica eu tenho certeza que com esse nome você vai levar né pro lema ai da campanha pra 

vereador, legal é isso ai pode, boa sorte Marcelo, e que você tenha muita sorte, muita sabedoria, para 

que exerce seus trabalhos ai para bem publico, sua presença nos honra, mais vezes, venha mais vezes 

nos visitar ok, quero aqui fazer as minhas, as minhas considerações, é vou falar um pouquinho do 
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projeto, fiquei muito feliz quando o nosso líder do prefeito fez a sua defesa em relação ao projeto, é o 

projeto que versa sobre a, a, a do banco né, o empréstimo, do orçamento, financiamento é falar desse 

objetivo em relação a comunidade de Alto Niterói, né é isso é muito valoroso porque a gente vê as 

dificuldades que aqueles moradores tem, e é um projeto, é uma, uma ideias que vem se arrastando 

desde da gestão que eu tinha cargo como diretor de obras, com o vereador Sandro, e trabalhamos nas 

construções das casas  naquela região, lutamos com muita dificuldade juto com o prefeito Zé Luís, 

mais conseguiu concluir, e hoje né a gente vê a melhoria nas residências, as pessoas foram melhorando 

suas residências mais essa grande dificuldade, ta no trajeto em relação aquelas ruas que devem, que 

precisam com muita necessidade dessa pavimentação é de drenagem, e é uma ideia que a gente fica 

feliz, quando vem é, é, é projetos que vêm para crescer, pra o bem estar da população, ai do povo, e 

bem lembrando quando o Casagrande na sua gestão propôs no projeto original acresceu um valor né 

vereador, depois subiu, e isso é politica, politica é assim, é como o vereador colocou é um projeto que 

nós estamos autorizando, mais ainda é pra ser negociado, pra ser avaliado, então politica é isso 

trabalhar mais que uma hora se concretiza dentro daquilo que o objetivo que as vezes a pessoa 

imagina, então eu creio que é muito importante, fiquei triste quando falou sobre a questão do muro na 

beira rio que caiu, na época eu era diretor de obras, e o prefeito me pediu que fizesse uma visita na 

base ali do muro, eu fiz um questionamento em relação a como tava sendo feito a base, é juntamente 

com a companhia que estava fazendo, falei com o executivo, da responsabilidade que eu não vi 

nenhuma segurança em relação a, a, a uma chuva que viesse e fosse atacar contra aquele muro da 

forma que tava sendo feito, e realmente foi um né, é, é, é demandou aquela coisa então eu ainda dei um 

prazo que poderíamos dizer assim dei é um prazo de garantia, eles poderiam ter pegado isso, quem vai 

se responsabilizar por isso, é um prejuízo do município é mais é uma coisa que a gente também vai ta 

brigando pra que se retorne essas construções, que se refeça essas, essas construções pra que se da 

sustentabilidade,  e a cidade e ao município, e as pessoas que estão ali a redor, então com certeza a 

gente vai ta trabalhando em favor disso, é quero fazer aqui presidente um apelo pedir é talvez a gente 

vai ate oficializar isso, tive visitando a comunidade de Bela Vista essa semana, e me deparei lá com 

algumas ruas, além de ser ruas bem em pé e os calçamentos ta solto uma parte do calçamento se o 

senhor pudesse ta olhando essa questão, é um serviço que gera pouco custo, e ta dificultando os carros 

que chega nas residências nos lugar mais alto né, próximo a caixa da agua por ali, então desceu os 



 

 

468 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães- s/n – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ –01.637.153/0001-07   

Tel: (28)3538-1505 – E-mail – cmav_secretaria@hotmail.com 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

paralelos, desceu um muro perto da, da, da casa de uma pessoa ali também que tem que ser feito um 

muruzinho de arrimo, não é muita coisa, se pudessem ta comunicando o nosso diretor de obras, com o 

prefeito, que pudesse ta ajudando aquela população, a resolver aquela situação, ali do, da, da, daquelas 

ruas ali da Bela vista, visitando lá o posto de saúde né, já esta em fase né de, de termino, ta 

terminando, é ta se aproveitando também a questão do muro, que vai ampliar ali eu ate imagino que 

deve ser uma coisa com respeito a estacionamento né, vai ter uma garagem mais ou menos isso, e a 

comunidade ta ali sendo beneficiada que ta recebendo aquela obra que é importante, nós sabemos que 

a saúde em primeiro lugar, mais que também as outras áreas né das pavimentações também né tem que 

ser olhado com carinho pra que seja feita é esse trabalho, queria aqui também fazer a minha colocação 

a respeito de, da, da, da, da, do PPA como nós estávamos falando, já falamos semana passada, a 

respeito de orçamento, a questão da secretaria de meio ambiente a gente ta localizando esse valor pra 

secretaria de meio ambiente é dizer a vocês que eu estou é tive conversando com o Diu, o Diu é aquela 

pessoa que ta ai investindo na questão da ta trabalhando na questão do lixo,  e já propus a ele uma 

reunião com a comunidade pra que a gente possa estar ajudando aquele projeto a se desenvolver mais 

rápido e mais eficaz, e a gente vai ter uma reunião na comunidade, para que a gente esteja orientando 

as pessoas a questão da reciclagem, dando uma qualidade ao nosso lixo eu vejo que ele ta tendo um 

trabalho e as vezes a sociedade não esta é olhando com carinho o trabalho que esta sendo feito, ta 

ajudando ele a desenvolver aquele trabalho então a secretaria do meio ambiente, é, é com certeza vai ta 

nos da total apoio mais a sociedade teria que ta incluída para esse trabalho senão é muito difícil é, é 

concluir um trabalho assim, as vezes as pessoa só com sua vontade, sua ideia é importante mais as 

vezes não consegue vencer, e eu ouvi o vereador falar sobre a questão da, do lixo ali na comunidade 

de, de, da toca do coelho ali né, com que fala, como que é o nome da comunidade ali em Vila Mariana, 

obrigado vereador, Vila Mariana a questão do lixo então tudo isso ele tava falando eu tava meditando 

poxa se a comunidade é, é assumir é juntamente com a secretaria, juntamente com os vereadores ta 

ajudando, olhando não é só levantar a questão mais assumir de uma forma correta o trabalho essa 

maneira de ta levantando e levar esse trabalho pra comunidade pra que isso possa ser feito com mais 

qualidade, e com certeza vereadores se a câmara de vereador juntamente com a sociedade se unir, é um 

dos problemas sérios da questão do meio ambiente hoje, é não somente a questão do lixo, mais a 

questão da crise hídrica que ta ai, daqui a pouco nós vamos ta naquela situação do passado, a gente já 
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vê isso dessa forma, eu to vendo isso dessa forma, nós vamos estar olhando isso com carinho, então 

essa é as minhas colocações. /José da Costa Neto (Vereador):- Vereador me permite uma parte. 

/Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Vereador José da Costa Neto, presidente. /José da Costa 

Neto (Vereador):- Eu queria... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Desculpe é algum 

microfone que ta ligado. /José da Costa Neto (Vereador):-  Quero desde de já agradecer, ao vereador, 

nobre colega vereador Pedro Sampaio, você excelência ta falando sobre a questão ambiental, eu 

queria, eu queria nobre colega vereador e a todos os vereadores é levantar uma questão aqui, que a 

gente ta visualizando e é muito seria e ai depende da ação de cada um, e também de nós vereadores 

que é a questão em relação ao solo, os solos da nossa agricultura, da nossa pecuária, porque o que, que 

acontece agora com essa seca o capim sumiu o solo ficou mais exposto e o processo de erosão ta tão 

grande, ta tão grande que daqui a pouco nós vamos ter propriedades que valia por exemplo quinhentos 

mil, um milhão não vai valer nada, ninguém vai querer né, então eu tive a oportunidade na semana 

passada juntamente com o secretario Marcio Menegussi de fazer uma aula na pratica, com os alunos 

ali da Roque Telhes  sobre essa questão de conservação do solo, erosão e na propriedade que nós 

fomos né, nós fizemos essa aula pratica quando você começa realmente a falar no assunto e visualizar 

né, ai a gente começa a ver que a situação é muito grave, principalmente as áreas de morros né, claro 

não são todas as propriedades mais na grande maioria com certeza nossas (?) tão observando né, nosso 

presidente que, que tem propriedade rural né trabalha com agropecuária, então é um problema muito 

serio né vereador Roberto Alemonge, muito serio nós vamos ter que fazer um trabalho ai, né bastante 

intenso, de maneios de conservação desses solos porque senão daqui a pouco a nossa agricultura, a 

nossa pecuária vai perder muito valor, né então é uma questão de ta chamando a atenção 

principalmente devido a seca, o capim a terra afunda então ta mostrando esse problema pra gente, 

então a gente precisa realmente se juntar ai  junto com a sociedade, junto com os agricultores, levar 

informação pra que a gente possa, realmente fazer um trabalho, pra, pra que esse solo possa se, se, se 

reverter né e possa produzir capim, possa produzir a pecuária, possa produzir os alimentos, porque 

realmente ta muito complicado, brigado vereador. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Brigado 

vereador por suas colocações, então é um trabalho conjunto, nós precisamos ta olhando lá na frente 

sabemos que a demanda é bem maior que a gente imagina, quero aqui também fazer a minha é uma 

boa noticia, uma boa noticia, que nós tivemos aqui nessa casa, o secretario de saúde, falando sobre a 
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questão dos nossos especialistas que deixaram o município, devido segundo a informação uma posição 

do ministério publico devido o ponto eletrônico, e os nossos profissionais, é não concordando, tiveram 

essa dificuldade pra continuar prestando serviço aos nossos munícipes, e a palavra do secretario para 

esta casa, em alguns momentos foi de que estaria tomando medidas para resolver a situação, e eu tive 

encontrei com o secretario ontem e ele me disse com toda clareza que vai ate ta encaminhando pra essa 

casa, é documento pra ser aprovado pelos vereadores que já se resolveu o problema de quatro 

especialista que estão chegando ao município então é uma boa noticia, fiquei contente com a noticia 

né, porque quando se chega aquilo que é bem para a população é claro ta resolvendo beleza, nós temos 

que abraçar, e fazer com que as coisas se é se flui de uma forma melhor né, inclusive ele me 

apresentou ate a, a questão da, da, da é, dos, dos da tabela que já ta tudo certinho, que os especialistas 

estão chegando não me lembro assim quais são as especialidades que vão ser os primeiros, mais parece 

que já tem quatro médicos que pediu pode comunicar, pode anunciar aqui, pode anunciar na sua 

comunidade, falar nos postos de saúde, que realmente ta resolvido uma parte, uma boa parte da 

situação né, parece que o cardiologista não conseguiu, uma das especialidades que não conseguiu foi o 

cardiologista, mais esta já bem adiantado e eu fiquei muito contente com a posição dele, e as vezes né, 

tem lá a parte de odontologia que tiveram os profissionais da odontologia, e que os vereadores, 

segundo o (?) dessa casa ficou de da uma força pra resolver essa situação da odontologia mais parece 

ainda que não ta se resolvido, eu fui criticado em relação a isso porque no dia eu não tomei nenhuma 

decisão eu não falei nessa tribuna a respeito, não fiz nenhuma defesa a respeito dos especialistas da 

odontologia, mais porque eu não vi nenhum caminho, então talvez já viu já resolveu então parabéns 

não vou ficar ainda nessa situação então ta bom, a noticia é essa, muito obrigado e os projetos que 

tiverem para serem aprovados nós estamos aptos a conversa, fique a vontade presidente. /Romildo 

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

Primeiramente agradecer a Deus, por podermos estar aqui mais uma vez, cumprimentar o presidente 

Romildo Sergio, vice Jovaci e secretario Itamar, aos demais amigos vereadores, ao boca como já foi 

chamado, a gente conhece assim ué, seja bem vindo sempre meu irmão, e a respeito da saúde, eu tive 

como o Thiago também na sexta feira, e foi falado ate que a consulta sai na media seria quarenta reais, 

então isso vai desafogar a folha de pagamento também, e os não foi... /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):-Vereador quarenta reais para o município, senão a população pensa que... 
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/Sandro Duarte Gariolli (Vereador):-  Não para o município, desculpe... /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):-Se não a população pensa que vai cobrar quarenta reais... /Sandro Duarte 

Gariolli (Vereador):- Vai sair quarenta reais a consulta pro município, me especifiquei mau, e os que 

não vieram, já foram chamados, o cardiologista foi chamado mais a pessoa, o medico não aceitou, já 

tão indo pra um segundo chamamento né, então ele falou que ta resolvendo, graças a Deus porque 

quem sofre é a nossa população foi o que o senhor falou aqui, e Jova você falou sobre a caixa da agua 

da, da, da, da, da que ta furada ali na Ana Busato, é o Jackson já tava agora a tarde eu tava no gabinete 

do prefeito e a caixa é de fibra talvez não seja preciso trocar a caixa de cinco mil litros e, e já vai ser 

feito um, um conserto, só pro senhor ta sabendo porque se alguém reclamar, o senhor pode ta se 

falando que vai já ta sendo providenciado, e a respeito do projeto do calçamento e do muro, do 

calçamento do Alto Niterói e a drenagem com o rede de esgoto, e fazendo isso ate a Cesan já começa a 

colocar agua lá né o líder do prefeito teve varias ruas que não pode chegar a agua ainda eu tenho 

certeza que assim que sair esse calçamento, nós podemos brigar mais pelos ônibus de linha que possa 

ta subindo no Alto Niterói, a calçada, calçamento então toda vai ser tudo beneficiado porque ai nós 

podemos chamar a firma que transporta as pessoas que cobra por esse transporte pra que possa subir 

no Alto Niterói, isso também foi falado por nós, no nosso palanque a três anos atrás e pode ter certeza 

que estaremos cobrando isso, e, e isso que o presidente falou também o prefeito deve ta indo pra 

Vitória essa semana ainda né presidente pra ver se consegue com o governador foi a conversa que eu 

tive com ele pra que o município não tenha que fazer esse financiamento, né e vamos pedir pra que né 

ilumine a cabeça do nosso governador e ele libere esse dinheiro pra que a gente possa ta fazendo esses 

calçamentos isso, é calçadas, drenagem, no bairro Alto Niterói, obrigado, sem mais para o momento 

retorno. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci, vereador Roberto 

alemonge, vereadora Gessiléa, vereador Zé Papaceni, vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Cumprimentar a mesa o presidente Romildo Sergio Abreu Machado, assessor jurídico 

desta casa doutor Moacyr Travaglia, vice-presidente Jovaci Lopes, nobres colegas vereadores, 

funcionários desta casa que muitos honra, nos honra com a sua presença, Marcelo, o Marcelo é o 

Marcelo o vereador José da Costa Neto tava aqui citando, que você é candidato do PMDB, do qual eu 

faço parte desse partido também, quero que seja desejando pra você Marcelo boa sorte, e que Deus te 

ilumina, e nos ilumina, e boa sorte pra todos nós, é o que eu tenho no momento Marcelo pra falar pra 
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você e tamo junto nesse partido, é aqui passaram alguns vereadores o vereador José da Costa Neto o 

grande líder, passou também e fez seus esquadrejamentos do projetos, é todos os projetos, que aqui 

nessa casa se encontram, presidente foi feita a pergunta pelo grande líder, também nos deixou bastante 

satisfeito, com o esquadrejamento de vossa excelência, e também do presidente dessa casa, o vereador 

Romildo Sérgio Abreu Machado, é realmente os projetos são projetos que a gente tem uma certa 

dificuldade pra entender, e realmente se formos pensa em ser melhor especificado assim, melhor 

redigido o projeto porque tem um redigido melhor, mais ai quando o presidente desta casa o vereador, 

presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, fez o seu explanejamento nos deixou mais confortável 

porque são projetos que vieram diretrizes e alguns que vieram e deixaram a gente um pouco em 

duvida, e eu, eu entendi que foi comentado aqui, sobre é vossa excelência falou presidente sobre é, 

espécie, como que falou, os números que são encontrados.. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- No PPA são simbólicos. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- É isso ai 

presidente, muito obrigado, então foi o que eu entendi, e a gente, eu vereador Itamar com certeza 

vamos estar aqui para votar esses projetos se assim vossa excelência colocar em votação, é e pra 

completar as minhas falas, eu quero parabenizar vereador Jovaci, por pelo pedido que vossa excelência 

fez aqui nessa casa, fala sobre a Vila Mariana, que realmente aquele povo são merecedor, (?) (?) levou 

bastante tempo ali pra que fosse construído, um ponto de ônibus, e eu vinha pedido a muito tempo, eu 

fiz aquele pedido mais graças a Deus fui atendido, e o prefeito Zé Luís foi lá construiu, precisa que 

terminei ele o mais rápido possível, e aquele lixo que esta ali, é uma vergonha, e alguém ainda foi ali  

na comunidade e ainda pega um latão daquele talvez não sei porque entornaram o lixo, e vereador 

pode contar com esse vereador que ta aqui,  porque vossa excelência foi feliz no seu pedido, a 

população daquele ali da Vila Mariana aumentou bastante, tem vários moradores, apesar daquele povo 

que já vivia ali, já existiam e a gente vai estra ate conversando também com o prefeito, pra que possa 

realmente esse carro ir ate aquela Vila e pegar aquele lixo, porque aquele povo merece e também a 

gente conversa com eles para que possa ta fazendo é tentando se educar colocar os lixos nos seus 

devidos lugares, assim separar fazer uma reciclagem mais com condições, separar o que é bom e o 

ruim, para o (?) para que realmente o meio ambiente começa a funcionar, e o nosso povo, com certeza 

também já estou passando na minha comunidade para algumas pessoas que ate a gente mesmo eu, eu 

falando porque sempre a gente fez assim o lixo de uma qualidade assim pior não sabíamos é separa-lo 
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mais com certeza agora pra quem vai pegar ele  facilita bastante, agora isso vereador, então vereador, 

pode contar com isso e a gente vai ser solidário, com certeza, nós vamos ta correndo atrás, para que 

possamos fazer um trabalho de uma boa qualidade naquela comunidade, e quanto ao resto vossa 

excelência falou também pode contar com o vereador aqui, o senhor falou sobre Independência sobre 

varias coisas aquilo que eu puder se pode mandar, e o vereador (?) também nós tamos junto, juntos e 

misturados, é eu quero agradecer a todos e a presença do nosso amigo Marcelo ai mais uma vez, o 

Marquim chegou ali agora também, é uma satisfação muito grande Marquim, é apareça sempre, muito 

obrigado, é um futuro candidato Marquim, é candidato dos democratas falou boa sorte Marquim, uma 

boa noite a todos. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Tava conversando com o vereador 

Jovaci no inicio da sessão, ele falou assim o nome daquele rapaz que ta lá, eu falei o nome eu não sei, 

mais o apelido é Bocão, agora chegou outro candidato a vereador Marquim, Marquim de que eu não 

sei mais é Marquim (?), dando sequencia a nossa parte sejam bem vindos Bocão, Marquim ai a nossa 

sessão, passaremos a votação do projeto de lei, 018 de 2010, apenas o regime de urgência, projeto de 

lei vou chegar pra longe que ta difícil, que autoriza o município de Atílio Vivacqua a contratar pelo 

prazo de cinco anos financiamento no valor de dois mil e quinhentos reais, dois milhões e meio de 

reais, é preciso de um óculos mesmo, no valor de dois milhões e meio por intermédio do banestes SA 

para obra de pavimentação em vias publicas e drenagem de aguas fluviais e muro e contenção, apenas 

regime de urgência, vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Favorável. /Romildo 

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

(Vereadora):-Favorável.  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):-Zé 

Papaceni. /José 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):-Aprovado por unanimidade o regime de 

urgência do projeto de lei 018 do poder executivo, agora votar na integra projeto de lei 015 de 2015, 

que autoriza o município de Atílio Vivacqua a incluir no programa de ações do PPA 2014,2017 a lei 
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1041 de 25 de novembro de 2013, a secretaria municipal de meio ambiente e da outras providências, 

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

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

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 Zé Papaceni. 

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

Pedro desliga o microfone por favor, ta todo mundo com medo do microfone, 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):-A presidência vota a favor, aprovado por unanimidade o 

projeto de lei 015 de 2015, que autoriza o município de Atílio Vivacqua a incluir no programa de 

ações do PPA 2014,2017, também na integra o projeto de lei 016 de 2015, que dispõe sobre as 

diretrizes e elaboração da lei orçamentaria anual para exercício de 2007, e da outras providencias, 

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

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

Favorável.  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):-Meu voto é favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Zé 

Papaceni. /José 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):-Presidência vota favorável, aprovado por 

unanimidade o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes e elaboração da lei orçamentaria anual para 

exercício de 2016 e da outras providencias, lembrando que a peça orçamentaria pra 2016 se encontra 

na casa, no valor de trinta e dois milhões de reais, e eu espero que os colegas vereadores né possam 

estar analisando o vereador Itamar teve presente na audiência publica, onde foi laçado a o projeto da 
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lei orçamentaria onde o município convocou a população para a elaboração, e para dar as explicações 

da lei orçamentaria quero que os colegas vereadores possam estar estudando para que a gente vote ai, 

nós temos ate no começo de dezembro pra votar a lei orçamentária né mais são sessenta dias e são 

varias paginas bem grandes a peça orçamentaria, e eu espero que os colegas vereadores  possam estar 

apreciando ai para votar num período curto ai a lei orçamentaria para 2016, horário de liderança 

PSDB, horário de liderança PSB, não tendo mais nada a deliberar nesta sessão, agradeço a presença 

dos colegas vereadores, dos servidores e os nossos amigos que nos prestigiam aqui nessa sessão, e 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, 01 de Setembro de 2015. 
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