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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

Aos dez dias do mês de Fevereiro 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 José Valentim Lopes nº. 06- 2º Andar, Centro - Atílio Vivácqua - ES, sob a 

Presidência do Vereador Romildo Sérgio Abreu Machado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Eu convido a todos a tomarem seus assentos pra gente começar, por favor, cada o Zé 

Papaceni? Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Tá lá na cozinha comendo! / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Senhores boa tarde com a graça de Deus, declaro aberta mais uma 

sessão, ordinária dessa Casa, gostaria de estar convidando, o vice-presidente, desse legislativo, 

vereador Jovaci, convido também nosso assessor jurídico, doutor Moacyr, da ate samba em Jovaci e 

Moacyr, da ate samba, pra fazer parte aqui da Mesa diretora, gostaria de tá convidando o vereador 

Pedro Sampaio, pra estar fazendo a leitura do texto bíblico que se encontra em sabedorias 18 de 1 ao 4. 

/ Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Para o teus santos, haviam plena luz, para os outros, eu 

via as rosas, mais não lhe viam a figura dos que felicitavam por não estarem sofrendo, também, 

também lhes aguardassem, lhes aguardessiao por não, terem feito mau, apesar de maltrados e lhe 

pediam, por favor que fossem embora, em vez de trevas, deixe aos teus uma coluna de fogo, para guia-

los, num caminho desconhecido, com sol inofensivo que iluminava, a sua gloriosa criação, os outros, 

os outros, mereciam ficarem sem luz,  e aprisionados pelas trevas, porque haviam aprisionados os seus 

filhos, que iriam transmitir ao mundo a luz incorruptível da tua lei, palavra do Senhor. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pedir ao vereador e vice-presidente Jovaci que faça a 

chamada, aos nobres amigos vereadores, dado a ausência do secretário Itamar. / Jovaci Duarte Lopes 

(Vice-presidente):- Vereador Jose da Costa Neto, o vereador Jose da Costa Neto ate o momento ainda 

não se encontra, Vereador Sandro Duarte Gariolli. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Presente. / 

Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Também presente, vereador Pedro Sampaio. / Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Também 

presente, vereador Roberto Alemonge de Souza. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- 

Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Também presente, vereador Jose Geraldo 
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Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Vice-

presidente):- Também presente, vereadora Gessiléa da Silva Sobreira. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Também presente, vereador 

Itamar Moreira dos Santos, ate o momento não se encontra também no plenário, o vereador Romildo 

Sergio Abreu Machado.  /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Presente. / Jovaci Duarte 

Lopes (Vice-presidente):- Também presente, retorno a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Nós temos a necessidade, de formar novamente, as comissões, 

guardando os devidos cuidados de, de separar os partidos, que tem mais de uma representação na Casa, 

e nós tomamos a liberdade de fazer uma sugestão, nós temos apenas poucas coisas, poucas gentes pras 

comissões, mais temos que fazer, mais temos que faze-lo pra esse novo biênio, então nós vamos, uma 

grande parte dos vereadores já olharam ai aqui na Mesa essa formação, lembrando que presidência, 

vice-presidência, é uma eleição interna de cada comissão, depois  da concordância dos amigos 

vereadores, eles se reúnem e veem que vai, vai ser o presidente o vice presidente,  isso cabe  a cada 

comissão, depois, de eleita, comissão de justiça e redação, lembrando isso aqui é sugestão, comissão 

de justiça e redação, vereador Sandro Duarte, vereador Zé  Papaceni, vereador Zé da Costa Neto, 

comissão de saúde assistência social, vereador Roberto Alemonge, vereadora Gessiléa, vereador 

Sandro, comissão de obras e serviços públicos, vereador Pedro Sampaio, vereador Zé da Costa Neto, 

vereador Jovaci, comissão de finanças vereadora Gessiléa, vereadora Itamar, e vereador Jovaci, então 

nós temos pouca coisa e, e lembrando que a eleição é feita dentro da coisa se o plenário concorda com 

as indicações, então nós vamos consultar ai o plenário, se o pessoal tiver de acordo ai a gente senta e 

defini ai as suas comissões, vereador Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- De acordo./ 

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

(Vereadora):- Apoio. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Roberto. / 

Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- De acordo. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Pedro. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- sugiro ai sugestões tá 

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

(Vereador):- Essas sugestões ai ela foi, só um pouquinho presidente, diria, talvez, eu queria talvez 

mudar de comissão, devido ter ficado na obra no 1º biênio... / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Qual você deseja? / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Mudar de comissão é de 
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obra pra outra comissão... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Qual outra? /Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Mudar, é mudar, vai rematizar ai... / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- O, o eu acho que pelo menos se permanece vossa excelência aqui na 

comissão de obras porque se tem alguém que é intendido de obra é vossa excelência, eu acho que a 

comissão que mais tem haver com vossa excelência, na minha modesta opinião, é a comissão de obras, 

se mandar o vereador Romildo Sergio tal, analisar a obra é brincadeira porque nós não somos do ramo, 

vossa excelência já foi secretario do ramo, é o cara dentro do ramo, por isso, a sugestão de vossa 

excelência pro canteiro de obras, e ate a pedido da casa, que vossa excelência mantenha a comissão de 

obras, por ser entendido da comissão, e os demais não tem essa afinidade com obras. / Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu ate agradeço ai presidente os elogios né, agradeço de coração, é 

questão de ser presidente, ou não ser, eu posso ser só membro da comissão... / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Ai é com vocês, não tem necessariamente que ser presidente da comissão. / 

Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Ser membro de uma comissão sendo presidente de outra 

comissão, não sei se tem possibilidade disso. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Tem, 

falei todos os quatros né, vereador Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):-  Aceito. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Presidente, podíamos então estender um pouco a, a, sessão, 

já que isso foi paragrafo da sessão, e todos nós conversássemos qual é o interesse, ou se discutisse isso, 

de repente se o colega vereador quer participar de outra comissão. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Mais ai nós temos um problema que é a ausência do vereador, bom agora do Itamar, 

porque se não fosse sugestão, seria discussão. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Bom, tudo 

bem, se não, a, a, a gente continua a sessão, falando dos projetos em pauta, e espera o vereador Itamar 

chegar, pra poder tá discutindo isso entre nós né, pra poder ver qual o interesse. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Comunicamos ai à presença da, a chegado do vereador, líder do 

prefeito Zé da Costa Neto, nós tamos apenas vereador compondo ai, atendendo ao desejo do vereador 

Pedro Sampaio, ele sai da comissão de obras e passa a pertencer a comissão de justiça e redação, então 

eu já consultei os demais colegas, vou fazer uma consulta geral, todos de acordo com as comissões, 

então fechado fica, comissão de justiça e redação, vereador é Zé da costa Neto, Pedro Oliveira 

Sampaio, Sandro Gariolli, comissão de saúde assistência social, vereador Roberto Alemonge, 

vereadora Gessiléa e vereador Sandro, comissão de obras e serviços públicos, vereador Zé Papaceni, 
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Jovaci Duarte Lopes, Zé da Costa Neto, comissão de finanças, vereadora Gessiléa, vereador Itamar e 

vereador Jovaci, fechado?  Então tem ai cinco minutos, ai pras comissões definir, quem são os 

presidentes e os membros, das devidas comissões, vão dar dez minutos, cinco é pouco... Registrando ai 

a presença do nosso secretário Itamar, porque ele chegou ai um pouquinho atrasado porque ele tava 

preso na greve dos caminhoneiros, chegou um pouquinho atrasado, só estaremos como ficou 

configurados as comissões, comissão de justiça e redação, vereador presidente Sandro Duarte Gariolli, 

vice Zé da Costa Neto e Pedro de Oliveira Sampaio, comissão de finanças e orçamentos, presidente 

vereadora Gessiléa Silva Sobreira, vice-presidente Itamar Moreira dos santos e vereador Jovaci Duarte 

Lopes, comissão de obras, serviços púbicos, agricultura e meio ambiente, presidente Zé da Costa Neto, 

vice Jovaci Duarte Lopes, e Zé Geraldo Papaceni, comissão de saúde, assistência social, educação e 

cultura, presidente, Roberto Alemonge de Souza, vice-presidente Sandro Duarte Gariolli e vereadora 

Gessiléa Silva Sobreira, e fica assim constituídas as comissões permanentes desta Casa de leis, vamos 

passar a palavra ao vereador, secretário Itamar, para que faça a leitura dos dois projeto aptos a votação. 

/ Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Projeto de lei 003/ 2015, Poder executivo autoriza o 

município de Atílio Vivacqua, e, abertura de credito é isso mesmo?  Poder executivo autoriza o 

município de Atílio Vivacqua, de abertura de credito especial para inclusão de despesas, não prevista 

na secretária municipal de assistência social e de outras providências, projeto, projeto de numero 

002/2015, poder executivo autoriza o município de Atílio Vivacqua, firmar convenio de subvenção 

social, e associação Pestalozzi de Atílio Vivacqua, o vereador Romildo Sergio Abreu Machado, 

presidente da câmara municipal de Atílio Vivacqua, biênio 2015 a 2016, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais vem nos termos de, do que disserta abaixo apresentar, apresente indicação, a 

vossas excelências, indica concessões a de ração aos produtores de leite do município de Atílio 

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

também a Ata da 1ª Sessão Extraordinária desse poder legislativo pra ser votado também, hoje nessa 

seção, de acordo com, combinado com os colegas vereadores, nós faremos apenas uma sessão de falas, 

temos um expediente, então eu abro o expediente com o líder do prefeito Jose da Costa Neto. / José da 

Costa Neto (Vereador):- Vou agradecer a Deus por mais este momento, quero cumprimentar o nosso 

presidente vereador, nobre vereador, Romildo Sergio dizendo também nosso vice-presidente nobre 

colega, vereador Jovaci Duarte, cumprimento também nosso secretário, nobre colega vereador Itamar 
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Cristo, cumprimento também todos os vereadores, lembrar a vereadora Gessiléa, agradeço a todos os 

funcionários, que estão ai nos assessorando na seção de hoje, cumprimento aqui o Batista né, mais uma 

vez presente aqui conosco, cumprimento também o filho do nosso nobre colega vereador Jovaci, é 

Jeferson, seja muito bem vindo Jeferson a esta Casa, cumprimento também doutor Moacyr nosso 

procurador, é senhor presidente, nobres colegas vereadores, os dois projetos em pautas, o 002 que 

autoriza o município de Atílio Vivacqua, firmar convenio de subvenção social, e associação Pestalozzi 

pra outras providencias, e o projeto 003/ 2015 que autoriza o município a abertura de credito especial 

para inclusão de despesas, não prevista na, no orçamento né, na peça orçamental de 2015 para atender 

secretária de municipal de assistência social e pra outras providências, no ano passado nós votamos um 

projeto semelhante a este, é realmente não vejo nenhuma dificuldade em relação a essas duas matérias, 

e dada também a necessidades e pleno interesse que eu tenho certeza que todos os vereadores tem, né o 

próprio executivo tem de, tá atendendo a associação Pestalozzi, com repasse desse valor né, pelo frente 

ao importante trabalho né que a associação Pestalozzi, faz desempenha, aqui no nosso município, e né  

a Pestalozzi que atende uma clientela né, é especial aqui de, da nossa comunidade, então meu voto 

claro é favorável a esses dois projetos, e eu tenho certeza que os nosso vereadores iram votar favorável 

ao mesmo, é quero aproveitar também o momento para, para deixar aqui as minhas, as nossas, a 

minhas condolências a família Polinário, pelo falecimento  do senhor Maurílio Polinário que aconteceu 

ontem né, que toda família do senhor Maurílio, que se sentam ai confortada, né por Deus nesse 

momento de, de luto, nesse momento difícil da sua vida, então fica aqui meus votos de condolências a 

toda família pelo falecimento do senhor Maurílio Polinário. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Sandro, vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, Romildo Sergio Abreu Machado, assim 

cumprimento a todo a Mesa, vice-presidente meu colega Jovaci, secretario Itamar Moreira dos Santos, 

boa tarde a todos os colegas vereadores, boa tarde vereadora Gessiléa, cumprimento assim todos os 

funcionários da Casa, boa tarde João Batista, nosso querido amigo ai filho do vereador Jovaci, seja 

bem vindo a esta Casa, só vim a esta tribuna pra tá, tá, levando meus votos de pesares a família 

Polinário né, pelo acontecimento assim como relatou o vereador, fica aqui os nossos pesares, fica aqui 

o meu abraço, a todos os familiares que Deus esteja, continue abençoando nesse momento, quero só 

colocar aqui presidente, estou pedindo né, me ausentando dessa Casa nesse momento com 
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compromisso na comunidade católica, então venho aqui pedi a compreensão de todos os vereadores, 

que é vou estar me ausentando a partir desse momento da sessão, que os votos pro projeto que é de 

grande importância, quero frisar esse meu voto pro projeto que faça, que dá essa condição, a 

associação Pestalozzi, é, é, já fui criticado aqui por outras questores, por uma questão, devido a 

Pestalozzi que teve outras intenções, em relações a outras questões, quero deixar aqui então meu voto 

favorável, tá to me ausentando mais deixando aqui que sou favorável ao projeto, e que tudo que vem 

de encontro para o município de crescimento para o município estamos aqui para fazer o nosso papel e 

dar, o nosso apoio ao município aceitaremos seu desenvolvimento, então eu quero já me despedir de 

todos os colegas, pedindo a compreensão de todos, estou me ausentando nesse momento, e que o meu 

voto seja favorável, nos projetos, meu muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Roberto Alemonge, vereador Zé Geraldo Papaceni, vereador Jovaci Duarte. / 

Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Nesse momento eu agradeço a Deus, por mais essa tarde 

maravilhosa, cumprimento aqui o presidente dessa Casa, vereador Romildo Sergio Abreu Machado, o 

secretario vereador Itamar Moreira dos Santos, doutor Moacyr, procurador jurídico dessa Casa, a todos 

os funcionários, aos vereadores, ao Jeferson meu filho, tá ai hoje marcando presença com a gente, e 

pra mim é motivo de muita felicidade, quero dizer a vocês que sou favorável aos projetos, porque são 

projetos de grande importância, e quero aqui fazer um pedido a comissão, as comissões, que foram 

definidas nessa tarde, que quero estar participando juntamente com vocês, nós estamos ai atravessando 

momentos difíceis no nosso município, com muitas reclamações na área da saúde né, cabomos falando 

pouco sobre saúde porque é complicado falar sobre saúde porque ate particular hoje é difícil, né, o 

SUS é mais complicado ainda, né então a demanda da saúde, é muito grande a nobre colega vereadora 

Gessiléa, né que uma pessoa que trabalha muito na área da saúde, é hoje ela vai, a partir de hoje ela vai 

fazer parte da comissão de saúde né como presidente, e quero  dizer vereadora que é, uma , uma 

bandeira legal, uma bandeira legal né e estaremos ai juntos, temos também a secretaria do meio 

ambiente, que nós vamos a parti de poucos dias, estar sendo muito cobrados agora, porque teremos ai 

um secretario que vai tomar conta, dessa pasta, então, pedir a Deus ai que nos ilumine, pra que a gente 

possa fazer um trabalho bacana, pra que num futuro próximo a gente possa, seja bem reconhecido, 

prestando um trabalho de dignidade, com amor, carinho e respeito ao próximo, e é só isso, muito 

obrigado. Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa, vereador Itamar. / 
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Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Cumprimentar a Mesa, o presidente vereador, Romildo 

Abreu Machado, é assessor jurídico dessa casa, doutor Moacyr Travaglia, vice-presidente Jovaci, 

funcionários, que prestam serviço, a esta Casa com luta, com dignidade, aos vereadores, e Batista, o 

Jeferson também que marca com sua presença aqui, espero que venha mais vezes, é eu estava ali 

atentamente ouvindo, o líder do prefeito veio nesta tribuna, fez seus esclarecimentos, planejamento 

sobre os projetos, e a gente fez muita ênfase, eu quero dizer, que estou, sou favorável, ao projeto e 

também, a emenda ao presidente, a indicação, é indicação, e indicação que o presidente fez, colocou 

nessa Casa pra gente sabe que os produtores rurais de Atílio Vivacqua, devido a seca tão grave que 

estar, acontecendo nesse município, e em outros municípios também, eu vou sinceramente eu já vi é 

seca, que a gente nunca perdeu animal por fome, mais por falta de agua não, é esta sendo geral, porque 

seca, e fome também porque não tem alimentação para o animal, porque o que foi usado no passado, 

hoje não tem desenvolvimento de como irrigar,  que esteja crescimento novamente, então eu acho justo 

e importante, presidente, vossa excelência, pedido que esta fazendo ai a indicação, eu sou favorável, 

apoio, porque eu acho que qualquer é alimento, que sair do executivo, com apoio legislativo para o 

produtores, de Atílio Vivacqua com certeza, vai somar muito, porque, vamos, não é que vamos agradar 

a todos, com certeza tem alguns que vão ficar mau satisfeito, mais só Deus pode atender essa demanda, 

mandar uma chuva se Deus quiser tranquila, calma e abundância, para que tenha desenvolvimento  

neste município, com certeza, se tivermos agua, fatura nós teremos, eu com certeza agradeço, deixo 

meu voto aqui, favorável, e quero deixar aqui para votos de pesares a todos, a todos da família 

Maurílio Polinário, pessoa que hoje a gente viu, que aonde tive no velório, e um senhor que teve, 

tiveram 7 filhos, e com certeza teve muitas pessoas, porque hoje eu tive observando na igreja, lotou a 

igreja e se todos entrassem naquela igreja não cabia com certeza, isso é importante é muito bom, 

maravilhoso, e que Deus, de conforto a todos os seus familiares, muito obrigado. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Peço ao vereador vice-presidente Jovaci que assuma pra que eu faça a 

defesa da indicação...  Gostaria de estar cumprimentando a todos, em especial, o presidente Jovaci, e 

os demais, colegas vereadores e as pessoas que hoje nos prestigiam, não sei se os colegas estão 

lembrando da visita do prefeito na nossa primeira sessão, de abertura de trabalhos desse biênio, nós 

fizemos um pedido verbal ao prefeito, que se sensibilizasse com os produtores de leite do nosso 

município, visando ai, a possibilidade de estar, fornecendo um pouco de ração aos pequenos, médios e 
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grandes produtores de leite desse município, a prefeitura tinha baixado um decreto de emergência, 396 

dado a falta de recursos hídricos, essa escassez de agua, o vereador Itamar falou muito bem disso, nós 

já vimos, perdemos animais de fome, agora com sede nós ainda não temos visto essa carência, comida 

ainda tem, pasto ainda tem, nós estamos passando uma escassez de agua, muito grande, e eu fiz um 

levantamento né, dessa ajuda não é muita coisa, mais com certeza pro produtor rural vai ficar muito 

satisfeito, nós estávamos em outubro, novembro antes da seca, produzindo algo em torno de 20 mil 

litros de leite dia, dava um total de 600 mil litros de leite por mês, a Selita segundo o seu presidente, 

fez um comunicado a quase 30 dias, 30 dias a trás, na visita do secretario, notificando uma queda de 

quase 35 a 40 % já nessa produção, e nós tomamos a liberdade, de fazer um quadro dessa indicação 

pro prefeito da seguinte forma, cinco saco de ração a cada mil litros de leite produzido, para não 

cometermos ai nenhuma injustiça, mais a algo seria desigual, porque o grande produtor, nós temos 

produtores que tiram 2mil litros de leite  dia, se levar uma carreta de farelo, porque o nosso objetivo, é 

atender o pequeno produtor, então nós fizemos o seguinte quadro, partindo desse principio, 5 sacos de 

ração, a cada mil litros produzidos ate o limite de 4 mil litros de leite, 4 mil litros de leite daria 20 

sacos de ração, de 4 mil litros de ração pra cima o teto seria 20 sacos de ração, todo mundo que manda 

leite acima de 4 mil litros recebera no máximo 20 saco de ração, consequentemente quem tira 3 mil 

litros 15, quem tira 2 mil 10, quem tira mil 5, e assim nós vamos dando um valor que nós achamos que 

não é absurdo pro município, isso dá temos em vista que nós temos 150 produtores cadastrados na 

Selita, que manda leite, diariamente pra Selita e isso tem retorno no ano seguinte, na participação do 

nosso município, então quer dizer, nós vamos dar com uma mão, recebemos um valor porque é uma 

recita grande, que nós temos no município é pecuária leiteira, isso vai dar um valor algo em torno de 

56 mil reais por mês, que não é nenhum valor absurdo, num município que tem arrecadado com leite, 

um valor bem superior dado esse 600 mil litros de leite por mês, que esse município contribui ai na 

hora de dividir os valores do CMS, então é essa a nossa proposta, do caro executivo, não sabemos se 

ele vai acatar, mais espero, que os colegas vereadores na hora que estiverem presentes, com o prefeito 

possa estar atendendo, esse meu pedido é apenas nesses 4 meses de emergência, se ele quiser depois 

ele pode continuar, mais apenas enquanto durar o decreto de emergência, ele vai tá atendendo dessa 

forma os produtores né, e a nossa pecuária leiteira não vai perde tanto, em  arrecadação e dessa forma 

o município esta ai, ainda estaria ajudando o município para o ano que vem, para que não perca tanta 
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receita, como esse ano, então essa é a nossa base de calculo, não sei se os nossos colegas vereadores 

tiveram entendimento, nós podemos ai levar para o prefeito, essa nossa comunicação, abre apenas uma 

discursão, espero que o vereador Zé da Costa Neto, pertence ai o Incaper, o secretario Márcio, possa 

estar entendendo essa nossa analise feito, pode parece ser pouco, mais um produtor de 100 mil litros de 

leite, que recebe 10 sacos de ração, seis pode ter certeza que eu falo, de consciência porque conheço do 

ramo, ele vai ficar muito satisfeito, é muito pouco em relação aos municípios vizinhos, mais tenho 

certeza que o nosso produtor aquele que não tira um pouco mais ai de mil litros de leite, que  não é 

muita coisa mil litros de leite é 35 litros de leite por dia, ele já vai receber uma quantia de farelo, que, 

tenho certeza que ele vai ficar muito satisfeito, com essa pequena ajuda, e a grande maioria nossa é que 

o produtor de 100 mil litros de leite, que 7 cúbicos litros de leite, da uma faixa de 2000mil, dois mil e 

pouco, esse produtor vai tá recendo 10 sacos de raçoes, que será de uma avalia muito grande pra toda 

categoria, então espero que os colegas possam estar aceitando ai essa indicação, e pense por favor, ao 

encontra com o prefeito que possa estar falando discutindo uma ideia, eu tenho certeza se conversamos 

com todos os produtores, e eles vão achar que a iniciativa é boa, e é interessante dar a esses nessa 

emergência, falo que ate aqueles produtores que tiram muito leite podem ate reclamar, por mais 

partindo daquele principio, mais eu acho que é uma forma de ser justo, porque o produtor que tira ai, 

mais de 4 mil litros de leite, é um produtor que já consegue ai, se manter apesar da seca, né porque tem 

uma estrutura maior, porque tem uma propriedade maior, e eu acho que seria uma injustiça a gente  

fornecer ao produtor de 40 litros de leite, ai por dia,  algo ai em torno de 5 a 10 sacos de farelo, e dar ai 

ao grande produtor, naquela escala, pra mim um alto produtor do munícipio hoje é da minha região, é 

Delduque, e ate por coincidência ser meu parente Delduque, ele tira 60 mil litros de leite por mês, se 

não for dar 5 sacos de farelo por mil litros de leite, esse produtor vai ganhar quase 300 sacos de farelo, 

e é injusto com o pequeno produtor, né você vai tá premiando esse sujeito que já é rico, tem condição 

melhor, então por isso nós estabelemos uma teto, quem tira 5 ou mais litros de leite 20 sacos de ração, 

independente dele 4 mil ou 40 mil litros por mês,  o teto máximo é 20 sacos, vai tá assim premiando e 

ajuda assim a ser mais eficaz ao pequeno produtor, que tem animais mais sacrificados, porque não tem 

tantos recursos como os grandes produtores do nosso município, agora essa é minha ideia, espero que 

os colegas tenha entendido, e a oportunidade que tivermos com o prefeito, vamos amadurecer a ideia, 

para ver se a gente consegue nesse período, de emergência já esta favorecendo esses produtores ai, 
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com essa quantidade de ração, e a minha esperança maior, que o prefeito não me ouça é de implantar 

isso, que isso fique aí colocado pros produtores durante o período de seca todo que nós vamos 

enfrentar, que não vai ser fácil, já que nós não temos agua hoje, nós vamos chegar agora em maio, 

junho, julho, agosto o período de seca, e não ter agua, nem capim na sua propriedade, então essa é a 

nossa intenção, espero ser compreendido pelos meus colegas vereadores, nessa tarefa que é difícil, 

mais muito útil, aos produtores e ao nosso município... Vamos estar colocando em votação, o projeto 

de lei que nós votamos na emergência na sessão passada, e os projetos esses que são, muito 

interessantes, que são o associação Pestalozzi que presta, um serviço muito bom na sociedade, então a 

necessidade desse repasse, eu ate agradeço aos colegas vereadores que entendem, entenderam a 

urgência desse projeto porque esse repasse é fundamental para manutenção da associação Pestalozzi, 

dessa prestação de serviço, projeto de lei 003/ 2015 que autoriza o munícipio de Atílio Vivacqua a 

abertura de credito especial, para a inclusão de despesas não prevista para secretaria municipal de 

assistência social e para 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. / 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):- 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 projeto de lei 003/2015 que 

autoriza o município abrir credito especial para inclusão e despesas não prevista a secretaria municipal 

de ação social, projeto de lei 002 que autoriza o município de Atílio Vivacqua a firma convenio de 

subvenção social com a associação de Pestalozzi, de Atílio Vivacqua e pra 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. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Zé 
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Papaceni.  / José Geraldo Papaceni (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. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Apresento também meu voto favorável, e aprovado também por unanimidade o projeto 

de lei 002 que autoriza a subvenção social, da associação Pestalozzi de Atílio Vivácqua, horário de 

liderança PSDB, desculpe nós temos que votar a Ata da 1ª sessão extraordinária desse município, a ata 

tá com o vereador Zé da costa neto, vamos colocar em votação vereador, depois da sessão vocês 

terminam de assinar, lembrando que depois da sessão todos os vereadores tem que assinar a ata, ata da 

1ª sessão extraordinária de 20 de janeiro de janeiro de 2015, 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 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):- 

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 ata da vigésima, da 1ª sessão 

extraordinária desse município 20 de janeiro de 2015, não tendo mais nada a tratar gostaria de lembrar 

os vereadores que a sessão da próxima terça-feira, foi essa antecipada pra hoje, devido ao carnaval, 

divirtam se com moderação no carnaval, bebam pouco, e um bom carnaval a todos e está encerada 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, 10 de Fevereiro de 2015. 
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