
 
 

329 
“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 

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO 

VIVÁCQUA, REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015. 

 

Aos onze dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, às nove 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):- Senhores bom dia com a graça de Deus eu declaro aberta mais uma sessão 

extraordinária desse legislativo gostaria de estar pedindo o vereador Sandro, para que fizesse a leitura 

do texto bíblico que se encontra em Eclesiastes quatorze de três ao dez. /Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador):- Usar, usar e repartir, usar e repartir os bens a riqueza não convém para o homem nesse 

mundo, nem grandes bens para o homem invejoso, quem se criva para negar ajuda para os outros 

desfrutarão dos seus bens, quem é mau para si mesmo, com quem será bom, não aproveita nem mesmo 

seus próprios bens, ninguém vive uma vida voltada para si mesmo essa é a recompensa de sua própria 

vontade, se faz o bem é por distração mais no fim mostrara a sua maldade, mau é o homem de olhar 

misterioso que vira o rosto e despreza a vida dos outros, como o avarento não se satisfaz com uma 

parte  apenas, com dois tem que eis a avidez em santa descera-lhes carne a orla, o a vento é coisos a 

sua volta e mesquinho igual a lesma, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Passo a palavra ao vereador e secretario Itamar para que faça a leitura da ordem do dia 

e a chamada nominal dos vereadores. /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):- Roberto Alemonge. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. 

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

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

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

Lopes (Vice-presidente):- Presente.  /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Vereador Romildo 

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

(Secretario):- Vereador José Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Presente. /Itamar 
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Moreira dos Santos (Secretario):- Minha chamada Itamar Moreira dos Santos presente, projeto de lei 

numero 013 de 2015, substitutivo ao projeto de lei numero 011 de 2015, dispõe sobre a reorganização 

do conselho tutelar e de outras providencias, projeto de lei 012 de 2015 dispõe sobre o perímetro 

urbano de Atílio Vivácqua, estado do Espirito Santo, passo a palavra ao presidente. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Dando sequência a nossa reunião eu convoco, convido o líder do 

prefeito vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Agradeço a Deus por mais esse 

momento de vida quero cumprimentar o presidente nosso nobre colega vereador Romildo Sérgio, 

comprimento o nosso vice-presidente nobre colega vereador Jovaci Duarte, nosso secretario nobre 

colega vereador Itamar Cristo, comprimento todos os vereadores, vereadora Gessiléa, aos funcionários 

que nos auxiliam na sessão do dia de hoje nosso bom, bom dia a Adriano, Ana bom dia, bom dia Célia 

os conselheiros e conselheiras tutelares aqui do nosso município de Atílio Vivácqua é também 

cumprimentamos com um bom dia a todos, com relação ao projeto que reorganiza o conselho tutelar e 

da outras providencias, nós já fizemos a defesa do mesmo numa sessão anterior e naquela ocasião eu 

fiz uma menção aqui, que de que este projeto ele é um projeto bastante completo e comtempla 

praticamente tudo aquilo que os conselheiros e o conselho de direitos vêm reivindicando a longa data e 

eu tenho observado que em outros municípios esse trabalho também vem sendo feito isso não é só aqui 

no município de Atílio Vivácqua e a gente ate parabeniza de uma forma geral né Adriano porque esse 

trabalho que ta sendo feito no conselho, ta acontecendo no Brasil todo com tem data marcada pra 

acontecer e Atílio Vivácqua ta, portanto atendendo essa, essa reivindicação que por sinal muito justa, 

ta frente ao trabalho que vocês fazem né aqui no município pras nossas criança, nossos jovem e 

adolescentes que estão ai em situação de risco então o trabalho do conselho de, de, tutelar é muito 

importante, pra que a gente possa dar total apoio a essas crianças, jovens e adolescentes que estão 

passando por algum tipo de dificuldade, então o município através do executivo municipal, esta 

portanto manifestando a sua vontade através desse projeto, de reorganizar o conselho tutelar para o 

nosso município, para que, para que não fique nenhuma duvida aquilo que pode, aquilo que não pode, 

então, teve por exemplo teve um período que os conselheiros recebiam o vale alimentação, mais daqui 

a pouco passou por um período de não receber e esse projeto de lei agora prevê e ele assegura dentro 

de vários outros itens a questão do auxilio é alimentação para todos os conselheiros, então a parti do 

momento que essa lei for aprovada, fica portanto garantido esse direito e outros muitos outros direitos 
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ai para os nossos conselheiros, então é um projeto ai que eu quero manifestar desde já o meu voto 

favorável e contamos ai com a manifestação também favorável de todos os nobres colegas vereadores 

que também votem favorável, e apenas presidente, nobres colegas vereadores e apenas com relação a 

de, com relação  ao período de férias, os conselheiros, o projeto consta que não haverá substituição, na 

verdade a uma contradição dentro do projeto, eu tive conversando com a Adriano, conversei também 

com a secretaria da parte da Sandra e no entendimento foi para que nós tivéssemos apresentando uma 

emenda a esse projeto, uma emenda, uma emenda com a entrada de dois itens, uma emenda 

proliferativa que pede para alterar o eixo da pretensão esculpida no paragrafo 3º, do artigo 13 do 

projeto de lei 018 de 2013ve uma aditiva que é acrescentada esse município ao (?)(?) inciso no artigo 

24 ou seja para garantir que o conselho tutelar não, não funcione como um numero menor que cinco 

conselheiros ou seja a parti do momento que um dos conselheiros tiver férias  o próprio conselheiro 

vai, vai chamar né, chamar um conselheiro suplente para que o conselho né funcione na sua totalidade 

então né nós estamos apresentando essa emenda a este projeto para que possa portando uma vez 

aprovado urgência  de situação a essa questão de convocar ou não o conselheiro, um suplente para, 

para a vaga do conselheiro que estiver de férias, pois... /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vossa excelência viu a assessoria a respeito dessa emenda a legalidade? Porque no meu 

entendimento por alto, no calçamento dessa emenda essa emenda gera gasto e nós não podemos estar 

gerando gasto, porque na verdade essa emenda ela acresce mais um membro porque o de férias vai 

receber então eu não sei se isso é dosado a esse legislativo fazer uma emenda gerando gastos ai, vamos 

estudar o assunto com a nossa controladoria e ver a viabilidade dessa emenda. /José da Costa Neto 

(Vereador):- Inclusive eu tive conversando com o doutor Moacyr procurador e o próprio doutor 

Moacyr que nos ajudou na elaboração dessa emenda. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Eu entendo que estamos gerando despesas, nós não podemos... /José da Costa Neto 

(Vereador):- Mais ta em discursão é se tiver dentro das constitucionalidade, das nossas prerrogativas 

eu entendo que podemos aprovar, caso contrario  né mais foi feito assim presidente de acordo com a 

orientação do nosso procurador doutor Moacyr e com relação ao projeto de lei 02 de 2015, que dispõe 

sobre o perímetro urbano no município de Atílio Vivácqua, estado do Espirito Santo, então esse 

projeto de lei ele visa tão somente corrigir um equivoco na próprio justificativa do projeto já esta 

dizendo, um equivoco gerado pela lei numero 764/2010 eu estava antes da sessão conversando com o 
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nosso presidente ele esta fazendo essa, essa lembrança, por quando, quando foi aprovado esse projeto 

de lei 764/2010, definiu como bem (?) apenas a sede do município e uma vez sendo aprovado esse 

projeto em 2010 ele revogou as leis que foi  502/00 a 510/2001 500/2009 eu lembro que, eu lembro 

que uma dessa leis aqui ou ate duas na verdade em 2001 eu estava nessa casa como vereador e na 

época nós aprovamos essas leis estendendo o perímetro urbano que nós temos hoje ao redor do nosso 

município como por exemplo nós temos Alto São José, quando foi instalar uma extensão da telefonia 

fixa,  foi necessário que a gente transformasse aquela região em perímetro urbano para que a telefonia 

pudesse chegar ate aquele local, é essa região aqui também dos Buroques entrou também como 

perímetro urbano, a região de Flexeiras, Praça do Oriente também em Alto São José e praticamente,  

Flexeiras presidente eu me lembro que foi pra receber os conjuntos habitacionais que só poderiam vir 

se fosse área urbana então foi transformado em perímetro urbano para que isso pudesse acontecer e 

agora pra corrigir, pra corrigir né esse equivoco nós precisamos estar resgatando né esses perímetros, 

essas áreas como perímetros urbanos né através desse projeto de lei 02/2015, ate porque os 

empresários dessas regiões, eles, alguns deles por exemplo é tão precisando acerta questão de 

documentação da área de terra ou as vezes compra um (?) de serra pra implantar uma indústria e pro 

ser área urbana para facilitar essa tramitação, porque se continuar como área rural as dificuldades são 

maiores, então entendemos que o projeto é ele é de extremamente importância e visa ai atender uma 

reivindicação do, do próprio IBGE porque daqui a pouco vai acontecer o senso e para que o IBGE 

possa fazer o senso corretamente é preciso que essa áreas estejam bem definidas e eu não tive a 

oportunidade ainda de conferir mais nós temos um projeto completo de todas as matrizes,  de todas as 

plantas de cada áreas, de todas as áreas urbanas que estão sendo citadas então esta ai a disposição para  

que a gente possa ta fazendo ai as analises de todas dos institutos, então contamos ai também com os 

votos favoráveis que possamos ai aprovar esse projeto de grande importância para o município, 

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

vereador Itamar, vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Gostaria de 

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

vereador Itamar, colegas vereadores, funcionários, nossos visitantes do conselho Adriano, Ana e Célia 

obrigada pela presença, bom presidente com relação ao projeto do conselho eu acho, eu também 

entendo como vossa excelência explicou que a gente não pode estar gerando gasto então vendo ha 
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necessidade a realmente da substituição de haver um conselheiro enquanto um estar de férias eu sei 

dessa, dessa urgência de estar aprovando esse projeto hoje presidente eu gostaria de estar pedindo ao 

executivo que (?) isso, se não aprovar esse projeto hoje não tem prazo, é isso. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Esse é o motivo da convocação nesse horário pelo prazo. /Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- Então presidente o que nós podemos estar fazendo porque vossa excelência 

entende também que se vocês veem as atribuições desses conselheiros realmente precisa substituir, 

hoje mesmo eles tem passado dificuldade por conta disso porque tem uma conselheira que ta afastada e 

o próprio conselho entende que tem que colocar uma outra pessoa para substituir ser suplente então a 

dificuldade deles é justamente essa então entendeu presidente, eu concordo com vossa excelência nós 

não podemos fazer uma emenda como essa porque nós vamos estar gerando gastos, não é nossa ossada 

mais também sei da necessidade deles de estar vendo isso e que o projeto substitutivo que vêm 

atendendo realmente o salario mínimo conforme o direito deles em relação ao ticket alimentação e as 

férias, eu acho que o principal problema  é esse e nós entendemos que precisa se vocês lerem o projeto 

as atribuições deles eles tem que esta 40 horas semanais o que eles tem que eles estão fazendo gente se 

apresentando o ministério publico, atendendo aos familiares, atendendo diligência e no momento eles 

tão  tem carro eu acho não é isso, eles tão sem carro no momento ou seja e com tudo isso eles ainda 

não podem ser substituídos quando estão de férias, o que é o direitos deles, então eu acho presidente 

que eu não sei o que nós podemos estar fazendo algo em relação a isso, para a sessão, pedir que o 

executivo inclua eu não sei, eu só sei que há a necessidade, como o próprio vereador Zé Neto que é o 

líder de prefeito que gostaria ate de fazer uma emenda em relação a isto, sim presidente. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):-Vossa excelência colocou que eles estão carro, eles podem esta 

sem carro temporariamente pode esta quebrado ou alguma, o conselho tem carro, não tem?  /Gessiléa 

da Silva Sobreira (Vereadora):- Sim, como eu disse no momento eles estão sem carro entendeu, eu 

não disse que eles não tem carro, sim, mais a questão não é essa presidente a questão é que eu estou 

falando em relação a então ta no momento eles estão sem carro, bom enfim eu não sei como nós 

vereadores podemos ta agindo em relação a esse, a esse equivoco aqui que porque eu acredito que haja 

um equivoco aqui, porque eu acredito que se seja um equivoco, porque eu não acredito que quatro e sai 

um e há uma dificuldade de atender e eu gostaria ate que vocês conselheiros pudessem estar ate nos 

apresentando a demanda de vocês, o que vocês tem realmente feito, ate pra gente ta falando ate com 
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mais propriedade com relação a isso porque eu sei do trabalho de vocês, eu sei o quanto vocês atendem 

eu sei o quanto vocês disponibilizam do seu tempo as vezes fora do trabalho pra ta atendendo, então eu 

acho presidente que não seria justo nós estarmos aprovando hoje esse projeto sem é deixar claro me 

entendeu o vereador Zé Neto com vossa excelência mesmo disse sem isto esta claro é o que eu gostaria 

de estar dizendo e ate pra acrescentar o próprio vereador líder do prefeito disse vai aumentar com 

certeza já aumentou a população, então quer dizer talvez hoje nem cinco conselheiros atende mais o 

nosso município, eu tenho ate que dizer aos colegas conselheiros que eu tenho uma ocorrência para 

passar para vocês do que aconteceu ontem, então quer dizer acontece todo dia, todo dia, então quer 

dizer realmente eles não podem estar trabalhando só ai em quatro de férias nem três, então é o que eu 

tenho a dizer e gostaria que os vereadores pudessem me ajudar para que  a gente pudesse ta votando 

isso aqui de uma forma legal para que eles possam ter esse direito, muito obrigado. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Sandro, gostaria de passar, Pedro Sampaio. /Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Bom dia senhor presidente vereador Romildo Sérgio, bom dia senhor 

vice-presidente vereador jovaci, bom dia vereador e secretario Itamar, bom dia a todos os nobres 

vereadores, servidores dessa casa, bom dia, bom dia a todos do conselho aqui representado, nosso 

assessor bom dia ao nosso amigo ai e defensor dos direitos humanos Ademir Torres que nos honra 

com a sua presença é quero só dar minhas palavras aqui fazer as colocações o grande líder estava aqui 

fazendo a sua defesa do projeto com muita clareza, com muita firmeza em relação ao projeto, claro nós 

precisamos aqui ter a consciência certeza total ai de estar votando esse projeto onde vai atender as 

necessidade do conselho tutelar do nosso município tivemos varias conversas, varias reuniões, com os 

conselheiros, veio o projeto substitutivo é fiquei atendo com a respeito da emenda é ela cria realmente 

despesa que ate podemos estar conversando depois porque é inconstitucional esta casa esta enviando 

projetos, emendas que geram despesas né para o executivo, então  é mais um desafio acredito que nós 

vamos estar resolvendo essa situação de forma que ambos não vou dizer beneficiado mais, mais 

atendido dentro da suas necessidades, mais ai aqui no inciso, no inciso dois, no inciso dois, no artigo to 

com dificuldade aqui de esfolhear, ta nas obrigações aqui, nas atribuições aqui o artigo dois vai é, 

esclarece que as o conselho tutelar não haverá substituição do mesmo no caso férias de alguns dos 

membros, mais em outro né em outra parte da direito né, da direito né a colocar o suplente né para 

suprir sendo que o conselho não poderá estar permanecendo com quatro membros então há uma causa 
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que nós temos que estudar se é necessariamente quem sabe votar por uma questão né, quem sabe de 

necessidade das eleições dos conselhos, nós vamos votar o projeto né, vamos ter que aprovar o projeto 

hoje, se há ainda tempo né vamos sentar e vamos pensar agora, se não há nós vamos ter que aprovar o 

projeto da forma que ta, então ta aqui as minhas palavras é claro que nós temos é que estar atentos a 

isso com muita responsabilidade para que isso fica atendendo a todas as necessidades dos conselheiros 

e também do conselho tutelar, mais também  nós sabemos que não podemos enfiar os pés pelas mãos 

aqui, porque é não podemos criar essa despesa para o executivo essas são as minhas palavras, muito 

obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu vou assumir a tribuna apenas para 

levantar duas duvidas que eu tenho sobre o projeto... Bom dia a todos, bom dia ao presidente em 

exercício Jovaci, ao Itamar, doutor Moacyr os colegas vereadores, os membros do conselho ao Ademir 

que nos prestigia nessa sessão e eu quero fazer doutor Moacyr duas consulta ao jurídico dessa Casa em 

relação às duvidas que eu tenho dentro do projeto, um é essa questão da emenda levantada pelo 

vereador José da Costa Neto que é uma reivindicação do conselho que é a questão de, da substituição 

do conselheiro num caso de férias eu não sei a totalidade da necessidade porque pelo que eu li aqui o 

conselho é composto por cinco pessoas atuando três pessoas por plantão não é isso, então duas ficam 

pros dias subsequentes assim não é isso de repente ate se consegue conciliar no período de férias essa 

questão porque  trabalha diariamente com três pessoas e não com cinco e na questão levantada pelo 

vereador José Neto dessa imposição de emenda querendo que eu convoque mais conselheiro suplente 

quer dizer o sexto, nós estaríamos esse legislativo, eu no meu entendimento de um leigo gerando 

despesas que nós a nossa capacidade aqui como legislador nós não podemos gerar despesas e nós 

vamos esta gerando despesas contratando um sexto membro, então essa é uma das minhas duvidas né 

para que a gente possa solucionar nesse período pra que a gente consiga aprovar esse projeto nessa 

sessão e a minha segunda duvida ate peço desculpa aos colegas vereadores a falta de habito e correria 

para a sessão eu vim sem os benditos óculos e ta difícil a coisa e se não fosse o vereador Sandro, ler 

aqui,  fazer  a leitura do dia, nós temos uma questão logo no começo se eu não engano na artigo sexto, 

no artigo terceiro não no artigo sexto, que fala da eleição do conselho se não for ilegal, pelo menos ela 

vai gerar duvidas e possibilidades para que as pessoas consigam entrar na justiça, aqui fala que o 

conselho será eleito por voto popular, processo seletivo né, voto popular, mais fala que vão ser 

submetido a uma prova pelo conselho municipal da criança e do adolescente ao qual serão aprovados 
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ou não, então não pode na minha opinião existir ou é mandato eletivo mandato eleito pelo povo ou ao 

contrario vai ser aplicado uma prova para selecionar, eu acho que os dois  na minha opinião ou é ilegal 

ou do contrário vai marginar processos e multas ai na justiça em questão desse fato, porque pra mim 

ou é mandato eletivo ou ele depende de uma prova para se capacitar, aqui o projeto deixa bem claro 

vou acha um modo aqui, pra aprovar, aprovar ou reprovar o candidato, não é mandato eletivo onde 

existe uma prova,  então tem alguma coisa errada aqui, então nós vamos suspender a sessão por cinco 

minutos, ate dez para que a gente chegue a uma conclusão dada a necessidade de votar esse projeto ta, 

essas são as duas  duvidas que eu tenho em relação ao projeto, peço a vossa excelência que possa nos 

ajudar ai a solucionar... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Me concede uma parte? /Romildo 

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

(Vereadora):- É vereador realmente eu acho que a gente tem que estudar aqui um plano substitutivo, 

eu acho que devemos tirar aqui esse paragrafo aqui, esse artigo aqui onde fala no parágrafo três, eu 

também concordo mais só para fazer uma lembrança a vossa excelência, colocou aqui que fica três de 

planta e dois aguardando só que hoje a dificuldade deles tão sendo é essa eles só tão trabalhando com 

quatro. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Hoje, nós estamos aprovando uma lei pra 

daqui cinco, dez anos, hoje a situação deles é diferente porque a lei anterior não previa nem chamar o 

conselheiro. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Sim quando ta afastado, então é essa a 

questão presidente em relação a férias, entendeu porque seria o mesmo caso eu faço presidente, por 

isso que eu faço questão que vossa excelência olhe esse caso junto com todos nós com carinho pra que 

isso não aconteça, é por isso só lembrando são três trabalhando e um que fica em casa é pra poder ta 

substituir depois, então eu só queria fazer esse reforço pra lembrar vossa excelência com relação a isso, 

porque eles tão passando por isso hoje por uma questão de não ta ainda o projeto, dando esse respaldo, 

mais agora que a gente possa ta vendo futuramente, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- É eu não sei se eu consegui me expressar, eu não to contra a convocação de um sexto 

membro, eu to questionando a legalidade do projeto, se é que o legislativo não vai gerar o gasto, 

vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- É agradeço ao presidente pela parte 

apenas justificar a proposição dessa emenda, porque conversando com alguns conselheiros a 

informação que nós temos é que a promotora numa determinada época ela obrigou o próprio conselho 

a ter, a convocar um suplente porque vocês não tinha um numero ideal para funcionar, então a 
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preocupação nossa é que o conselho sempre funcione com o ideal, para que ele a escala ideal ou seja 

aos finais de semana tenha sempre um numero ideal de conselheiros, para que eles possam então 

desenvolver as suas atividades dentro de uma normalidade agora presidente com relação questão  a 

onerar nós estamos a disposição ai, como vossa excelência já pediu ai uma consulta ao doutor Moacyr 

pra gente poder estudar com carinho ai esse caso. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- É 

eu entendo vereador que o projeto original, eu já consultei o chefe do executivo porque o projeto 

falava o seguinte, nós estamos dando o direito de férias ao conselheiro, ele só pode tirar férias, 

mandato de quatro anos, só pode tirar férias a partir do 1º ano de exercício, o ultimo anos deles eles 

iam tirar férias como né, foi quando o projeto chegou que nós questionamos isso, agora no substitutivo 

já veio com a possibilidade de se pagar o conselheiro a ultima férias por que ele não vai ter como tirar, 

ele só pode tirar o primeiro ano, o mandato dele tem quatro, no quarto ano ele automaticamente ia 

perde, já houve essa correção, porque se nós votássemos nós estaríamos gerando despesa e nós não 

podemos gerar despesas, isso foi corrigido porque tem um artigo aqui que fala da possibilidade de das 

férias ser recebidas e todas dos cinco vão ser recebidas porque não tem como tirar férias num final de 

ano, então isso já corrigiu, agora tem essa questão do suplente das férias que não venho amparado no 

substitutivo. /José da Costa Neto (Vereador):- É porque aqui no projeto ele ta dando a chance dele 

receber então... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Esse foi um questionamento meu 

com o Elias no gabinete porque as não tem as quartas férias, eles vão ta saindo não vão ta saindo no 

quarto ano, vão ta recebendo o quinto, ai se corrigir só que não se corrigiu não ficaram atento a esse 

questionamento levantado da emenda de vossa excelência, então nós vamos estar suspendendo a 

sessão por dez minutos, pra trocar uma ideia aqui entre os vereadores e a nossa assessoria jurídica... 

continuando com os nossos trabalhos, eu vou fazer uma, uma consulta ao plenário em função da 

quantidade de duvidas que nós temos a respeito desse projeto, eu estava muito preocupado porque fui 

conversei com os conselheiros na semana passada, conversei com o chefe de gabinete do executivo a 

questão do prazo e o que eu quero colocar para o plenário é o seguinte a legislação do conselho federal 

é que esse projeto tivesse aprovado seis meses antes da eleição e seis meses antes isso já teria que ser 

aprovado dois meses antes, então no meu entender e a consulta que eu vou fazer ao plenário é o 

seguinte, pra quem já ta dois meses atrasado, três dias pra lá ou três dias pra cá e nós votamos algo no 

qual a gente acha e no meu entendimento vários erros e no entendimento de vários vereadores eu acho 
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que o custo beneficio não compensa, não adianta por causa de três dias nós votarmos ai esse projeto 

quando no pensamento da  grande maioria esse projeto tem algumas resguardações a ser feitas, então a 

sugestão dessa presidência é que nós formemos ai uma comissão ai de três vereadores ou mais ou se 

todos quiserem participar, que tragam aqui o representante do executivo, mais o advogado que auxilia 

lá na montagem  desse, desse projeto que nós possamos a discuti-lo essa semana e aprovarmos terça 

feira na sessão normal, essa é a proposta da presidência, já que estamos a sessenta dias atrasado, três 

dias a mais, três dias a menos, não muda no meu entendimento os problemas que vão ter se é que vão 

ter pelo atraso na votação do projeto, então vamos estar consultando o projeto vereador Sandro. 

/Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Eu sou favorável pra ter certeza. /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):- 

Vereador Zé 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, vereador jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-

presidente):- OK. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então esse projeto do conselho 

tutelar. /José da Costa Neto (Vereador):- Presidente eu não pude ouvir as falas de vossa excelência, 

com relação à formação a, a, a comissão... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós 

vamos... /José da Costa Neto (Vereador):- Ai eu gostaria de pedir a vossa excelência pra incluir a 

Michele que é presidente do conselho dos direitos para ta participando dessa discursão também. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós vamos estar pedindo ao executivo o 

representante da (?) da lei, se eles quiserem mandar a Michele... /José da Costa Neto (Vereador):- É 

que eu acabei de falar com o chefe de gabinete coloquei a posição da câmara, com relação a... 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- A comissão então chama a Michele. /José da Costa 

Neto (Vereador):- Ok. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então nós vamos estar 

colocando pra apreciação dos colegas vereadores, o projeto de lei que dispõe sobre o perímetro urbano 

do município de Atílio Vivácqua estado do Espírito Santo e da outras providencias, esse projeto nós 

não temos o número dele, na verdade ele só esta reintegrando o que já existe, então vamos estar 
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colocando em votação, 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):- Vereador Zé Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- 

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

(Vereador):- Meu voto é favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Itamar, 

vereador jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

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

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então aprovado o projeto de lei, que versa sobre o perímetro 

urbano do município de Atílio Vivácqua e da outras providencias, projeto de lei 012 de 2015, aqui nós 

vamos estar fazendo a comissão, tem algum vereador que quer participar ou vamos indicar, vereador 

Zé da Costa Neto. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Só pra poder reforçar vereador, posso 

estar... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa, mais alguém, vereador 

jovaci. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- É perdão, aqui diz no artigo sete, que os 

conselheiros tutelares serão eleitos de acordo com a resolução ou seja que o conselho municipal e 

enfim agora eu me perdi aqui, eu queria então que na hora que fizesse essa reunião, essa resolução 

tivesse né, porque diz aqui os membros do conselho tutelar serão eleitos de acordo com essa resolução 

do conselho né dos direitos, enfim então eu gostaria que ficasse registrado e dizer a minha posição em 

relação a essa reunião... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Ta feito, ficou três 

membros ai já indicados, para que monte esse projeto ai com aquilo que realmente entendemos o que é 

o melhor para que o conselho funcione e lembramos que nós não votamos um projeto para o conselho 

não, nós estamos votando um projeto pra população, pro município de repente fica focado no conselho, 

nós estamos votando uma coisa para o município pra vinte, pra trinta, pra quarenta, pra cinquenta anos, 

não é uma urgência de caso porque tem que ter a eleição agora já a poucos meses, então que a nós 

possamos realmente nos empenharmos com esse assunto, para terça feira, se a comissão favor me 

convidem quero estar presentes nessas evoluções, porque eu acho interessante e os outros vereadores, 

que não vão ser intitulados ai pra nessa comissão por favor comparação nos ajudem para que dessa 
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forma possa estar tendo uma grande parcela de acertos nesse projeto e repito é pra população e é pro 

futuro, ai durante muito tempo será legislado sobre o que nós vamos estar votando na próxima terça 

feira, então não tendo mais nada a deliberar, esta encerrada a sessão e por favor vamos discutir 

realmente esse projeto. / 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, 11 de Junho de 2015. 
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