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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2015. 

 

Aos dias sete do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas e doze minutos, 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)-: Extraordinária dessa Casa, convido o vereador e vice-presidente dessa Casa, 

vereador Jovaci, para compor a Mesa, também vereador e secretario Itamar, nosso assessor doutor 

Moacyr, para que se façam presentes a Mesa Diretora, gostaria de pedir o vereador Sandro que faça a 

leitura do texto bíblico que se encontra em Eclesiastes 33 versículo 1 ao 6. /Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador): Quem teme ao Senhor, quem teme ao Senhor não sofre nenhum mau, e se passar por 

alguma tentação ficara livre dele, dela, o homem sábio não odeia a lei, mais quem finge ama-la é como 

o navio na tempestade, o homem de bom senso confia na lei, para ele a lei é digna de confiança como a 

resposta de um oráculo, prepare seu discurso e você será ouvido, ponha ordem na institui, a instrução e 

só depois responda, as emoções dos insensatos são como roda de carro, e seu raciocínio é como eixo 

de gira, que gira o amigo zombador é como o cavalo no cio, relincha sempre qualquer que seja o 

cavaleiro montado, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente)-: Permaneçam 

de pé para execução do hino nacional... Passo a palavra ao vereador e secretario Itamar para que faça a 

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

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

Santos (Secretario):- Jovaci Duarte Lopes. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Presente. 

/Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Roberto Alemonge de Souza. /Roberto Alemonge de 

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

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

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

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

Silva Sobreira (Vereadora):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Sandro Duarte 

Gariolli. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- 
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Romildo Sérgio Abreu Machado, projeto de lei 007 define imóvel pertencente a municipalidade poder 

municipal autoriza o poder executivo aliena-lo dar outras providencias, projeto de lei complementar 

numero 003 de 2015, cria carreira e cargo de provimento efetivo no âmbito da administração pública 

municipal e de outras providencias, projeto de lei numero 058 de 2014, define imóvel pertencente a 

municipalidade como bem dominical autoriza o poder executivo aliena-lo e dar outras providencias, 

projeto de resolução numero 002 de 2015 da Mesa Diretora altera o anexo da resolução 002 de 2007, 

secretaria de saúde oficio SENSA numero 039 de 2015, da secretaria municipal de saúde de Atílio 

Vivacqua ao presidente da câmara de vereadores municipal de Atílio Vivacqua, senhor Romildo 

Sérgio Abreu Machado, senhor vimos, vimos através desse encaminhar em anexo copia do relatório 

anual de gestão período de janeiro a dezembro de 2014, com modelo saída SUS do município de  

Atílio Vivacqua, Espirito Santo, para conhecimento na oportunidade reafirmamos nossos votos de 

consideração e apreço atenciosamente, Tiago de Lourenço Gava, secretario municipal de saúde, 

telegrama do ministério da saúde, da educação valores 103.304,51 centavos, retorno a palavra ao 

presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente)-: Dando, dando sequencia aos trabalhos 

eu gostaria de estar convidando o líder do prefeito vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto 

(Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais este dia de luta e de trabalho, comprimento o 

presidente desta câmara, vereador Romildo Sérgio, o secretario nobre colega vereador Itamar cristo, 

comprimento também nosso vice-presidente, nobre colega vereador Jovaci, comprimento doutor 

Moacyr nosso procurador, os vereadores do plenário, vereadora Gessiléa, comprimento também todos 

os funcionários que estão nos auxiliando na sessão no dia de hoje, senhor presidente, nobres colegas 

vereadores, com relação ao projeto 007 /2014 é isso mesmo? 2014 ou talvez 2015, talvez seria 2015 

aqui, presidente? Projeto 007/2014 é isso mesmo, que seria 2015 né que define imóvel pertencente a 

municipalidade, 2015 precisamos fazer uma correção nesse sentido, então define imóvel pertencente a 

municipalidade por bem dominical, autoriza poder executivo aliena-lo e dar outras providencias, nós 

sabemos que o presidente pode nos dar maiores informações com relação a esta alienação, nós temos 

certeza que é do conhecimento de todos, nós já votamos aqui inclusive no começo do nosso mandato 

uma concessão doando aquele prédio que a câmara é iniciou uma obra não terminou, passou para a 

municipalidade, contra partida a prefeitura é votamos aqui a concessão, ou seja a prefeitura 

concedendo ali aquele prédio do antigo centro comunitário, para a câmara de  vereadores, e agora 
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através desse projeto ela passa ali a, não é presidente, para em definitiva para a sede da câmara 

municipal, isso ai com certeza nos honra muito nós vereadores que estamos em mandato, segundo os 

vereadores terão uma sede própria para poder, é desenvolver os seus trabalhos é, seus trabalhos 

legislativos com maior, com maior, com maior digamos é, com maior conforto, talvez não seria 

conforto né, melhor acomodações ai para desenvolvimento dos seus trabalhos, obrigado vereador 

Itamar, obrigado vereador Itamar, com melhor acomodação para desenvolver seus trabalhos, o 

atendimento a população né isso é muito importante, ate mesmo  nós teremos maiores é espaços lá pra 

poder desenvolver a própria questão politica, partidária, hoje nós não temos um ambiente pra que  a 

gente possa fazer isso né, porque muitas das vezes nós temos que usar a própria residência nossa, uma 

residência de um amigo, um ambiente né privado, então eu tenho certeza o presidente tá 

acompanhando as obras, e a gente vê que o prédio tá ficando muito bonito né, com certeza é terá um 

utilidade ali muito grande, um espaço muito bom para os trabalhos legislativos e principalmente no 

que diz respeito né os nossos trabalhos no dia a dia, no ao atendimento as pessoas que nos procuram, 

que a gente tem um ambiente ali de cada partido, cada vereador tem um ambiente pra também usar 

melhor do seu mandato pra cuidar da sua vida partidária, em fim receber pessoas, companheiros, 

visitantes para reuniões, então vai ser muito importante, essa, essa nova sede e mais e mais importante 

ainda que vai ser em definitivo, ou seja nós aquilo que a gente fala né, os poder tem que trabalhar pra 

que eles sejam harmônicos, mais também com o sentido da independentes então é importante que cada 

poder tenha, a sua sede própria pra fazer aquilo que possa fazer valer realmente essa independência ai 

cada um pode então desempenhar os seus papeis da melhor forma, senhor presidente nobres colegas 

vereadores, é eu fiz um pronunciamento, com relação a um projeto de também de alienação daqui, 

mais a ai seria a venda daquele imóvel ali ao lado da rodoviária, pertencente a municipalidade, e temos 

também o projeto da rodoviária que precisa, de maiores debates, de maiores discursões, então nós já 

levamos, fiz um comentário aqui na sessão passada, conversamos com o executivo e a proposta é que 

se faça uma reunião, no gabinete do prefeito,  na presença do prefeito, com a presença do engenheiro, e 

demais pessoas do executivo para aqui e com todos os vereadores né, pra que a gente possa então é 

tirar ai, sanar as duvidas e buscar maiores informações com relação ao projeto pra que assim sendo e 

com certeza o executivo tá aberto a melhoria desse dois projetos é uma pareceria bem com comum 

com desrespeito a vendas de um bem publico de um imóvel né, é não será tombado, não será 
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concessão, será venda quem paga mais fica com imóvel, e o município fica com um recurso pra 

investir em outras áreas, e o outro seria a questão daquele espaço da rodoviária que é iniciativa é uma 

parceria com  uma empresa privada que a gente precisa também discutir esse projeto melhora esse 

projeto e consultar os pareceres também pra que gente possa então ter maior segurança pra votação 

desse projeto então ai eu quero dizer aos amigos vereadores que esses dois projetos por se tratarem de 

projetos que ainda merecem de maiores debates, maiores discursões em volta do termo, a proposta 

então seria é passar ali a inauguração da nova câmara lá pra semana que vem a gente  então marca uma 

reunião com executivo então todos os vereadores serão convidados né, pra essa reunião, e pra que a 

gente possa debater sobre esses dois projetos e outros assuntos que é interesse de cada vereador,  

interesse do município, então a gente vai tá criando aqui essa interlocução pra que possam então 

melhorar esses projetos e assim sendo a gente aprecia-lo e vota-lo nessa Casa, muito obrigado.  

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

presidente):- Quero agradecer a Deus por mais essa tarde, quero comprimentar aqui o presidente 

dessa Casa o vereador Romildo Sérgio Abreu Machado, vereador e secretario Itamar também doutor 

Moacyr compondo ai o corpo jurídico dessa Casa, nobres colegas vereadores, funcionários dessa Casa, 

a Marlene que esta ali nos prestigiando sentada, obrigada Marlene pela sua presença e dizer a vocês 

que é motivo de uma felicidade muito grande, uma tarde gostosa, uma tarde ai onde nós podemos 

contar com uma fresquinha, um pouquinho de chuva que papai do céu tá dando pra nós, e ultima 

sessão nesta Casa de Leis, e que Deus possa estar iluminando nossos trabalhos, guardando cada um de 

nós, para que nós possamos cuidar daqui, e continuar nossos trabalhos na nova Casa, uma Casa nós 

sabemos tão sonhada por todos nós vereadores, que será uma grande alegria pra nós e nós vamos ter 

muito trabalho pela frente então eu gostaria de dizer que nós temos alguns projetos nesta Casa pra ser 

votado, mais esse projeto, eu na minha opinião eu vi algumas duvidas, e já comecei a tirar algumas 

duvidas fazendo perguntas, então acredito que tem projeto que nós, eu já particularmente acredito já 

estou preparado a votar, nós temos alguns projetos nesta Casa que nós deveremos consultar mais, 

como disse o vereador José da Costa Neto, a pouco tempo podemos que fazer reuniões, para estarmos 

ai conversando com o executivo, trocando ideias para melhores esclarecimentos, porque projetos de 

grandes importâncias, e que amanha né possa vir contribuir para o município, eu não poderia votar 

num projeto hoje e que amanha ele possa fazer problemas pessoais para nós porque nós não queremos 
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isso, nós queremos o melhor para o município, então eu sou de acordo a reunião né pra ter uma 

conversa, um dialogo ai que venha enriquecer né, para que nós possamos votar de melhor maneira, 

porque as vezes o projeto chega aqui né faltando, né faltando algo né interessante né que as vezes falte 

no projeto, e o dever do vereador é procura saber o que, que tá faltando então não podemos chegar e 

sair votando adoidado né, mais temos sim um bom trabalho nesta Casa, temos ai algumas pendencias, 

nós vereadores temos que né sentar, ajeitar os projetos pra votar nós já vamos sair pra nova câmara 

com bastantes projetos a ser votado né, reunir as comissões vão estar dando os pareceres, então 

novamente ai só né agradecer a Deus e pedir a Ele que possa ai estar nos ajudando pra que nós 

possamos ai trabalhando da melhor possível, boa noite, obrigado.  /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente)-: Vereador José Geraldo Papaceni, vereador Pedro Sampaio, vereador Itamar Moreira, 

vereadora Gessiléa, vereador Sandro Duarte, vereador, é passando pro segundo expediente do dia 

vereador José da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobres colegas 

vereadores, presidente apenas é fazendo um breve histórico dos mandatos que os eleitores de Atílio 

Vivacqua estão dando a honra de receber nesse município e fazer um breve histórico do meu primeiro 

mandato que foi exercido em parte, é entrei nesta Casa na época também, era vereadores, eram 

vereadores juntos não me lembro vereador Itamar, na câmara aqui de baixo da prefeitura já tinha 

assumido, assumiu aqui então nós tivemos o prazer de desenvolver parte do primeiro mandato ali 

numa sala aqui no prédio da prefeitura né, e era praticamente apenas uma sala, e ali acontecia junto 

com todos os trabalhos da câmara municipal naquela época, e em seguida tive o prazer de e privilégio 

de vir desempenhar parte do meu primeiro e parte do segundo já no nesta Casa que nós estamos aqui 

hoje, então isso já demostrou um progresso ai já do nosso munícipio, e se Deus me der vida e saúde né 

vereador, ate sexta-feira né, nós estaremos ali na grade, é grande honra também de poder estar portanto 

desempenhando no caso o meu terceiro mandato, já numa terceira Casa né, então numa Casa 

presidente Romildo, honrando o nosso mandato, aqui nós fomos vereadores juntos aqui numa pequena  

sala aqui da prefeitura né, então com que isso monstra a evolução e isso com certeza mostra a evolução 

do município de Atílio Vivacqua mostra que o município não parou, não ficou estagnado isso é muito 

importante né, então,  e se Deus nos der vida e saúde nós estaremos portanto inaugurando essa câmara, 

essa belíssima câmara, com, com bastante condições de trabalho para os vereadores no, no próximo dia 

dez, e na próxima sessão então portanto, na semana seguinte nós já estaremos, portanto nessa Casa 
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nova concedida para desempenhar ainda melhor os nossos trabalhos, gostaria apenas de fazer esse 

registro pra mostra que, que o município esta evoluindo, esta melhorando a cada dia, a cada ano, então 

agradeço ai ao povo de Atílio Vivacqua, por me da a honra de estar participando dessa, dessa de todo 

esse processo e agradeço a Deus também por tudo isso também, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente)-: Só reiterando as palavras do vereador José da Costa Neto, que nós temos 

uma concessão por tempo indeterminar como é desse prédio aqui, nós temos o de lá só que o tempo 

indeterminado, ate quem nos alertou e quem ate fez gerar esse projeto de lei de doação foi uma 

conversa com o doutor Moacyr, porque o prazo indeterminado ele diz, indeterminado pode ter lá 

duzentos anos, mais em compensação pode entra um prefeito amanha ou depois ai e que não se da com 

a câmara e falar o prédio é meu, e tem tantos dias pra desocupa né, e dai surgiu a necessidade de pedir 

ao prefeito municipal a doação definitiva do prédio para a câmara, e ai ninguém tira mais a câmara 

municipal  daquela instalação a não ser que a gente queira um dia sair, e em comparação a instalação 

né vereador, nós trabalhamos numa câmara que era uma sala, uma sala pra secretaria, era plenário e a 

sala da secretaria, e hoje nós vamos poder ter as instalações  que eu não conheço no estado é claro que 

deve ter, igual capital, nas cidades grandes, ai no norte melhor que as nossas instalações, agora nas 

cidades que nos rodeiam aqui igual, Cachoeiro, qualquer outra ninguém vão ter uma condição de 

trabalho igual como nós teremos assim que conseguimos mudar, para a câmara nova se Deus quiser 

sexta-feira nós já estaremos ai fazendo parte da historia, porque tenho certeza que aquela câmara vai 

ser pra mais de duzentos anos, e nós vereadores nessa legislatura vamos fazer parte né dessa Casa que 

ira abrigar os vereadores por longa data, né nosso nome né vai esta lá, na placa de inauguração, como a 

legislatura que conseguiu, fazer acontecer as instalações definitivo da câmara municipal, vereador 

Jovaci.  /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Eu volto a essa à tribuna só esta ate acompanhando 

um pouquinho o discurso do nobre colega vereador José da Costa Neto, e também as palavra do 

presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, é um momento muito especial na vida de cada um de nós 

vereadores e isso nos alegra mesmo, nos anima a caminhar né, e trabalhar e com certeza pra nós isso é 

motivo de muita felicidade, nós vamos está saindo desse prédio para um prédio maior é onde o 

vereador vai ter sua sala individual, os funcionários vão ter mais um pouquinho de trabalho porque vai 

ser maior, então acredito que tenho fé em Deus que tudo vai correr bem, e que vai ser motivo e muita 

felicidade e nós vamos celebrar ai por décadas, e isso nos honra muito, a gente, a família, nossos 
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familiares né, então vamos aproveitar esse momento, então só temos que agradecer a Deus porque é 

um momento muito especial na vida de cada um de nós vereador e todos da nossa família né, e 

também dividir isso com o funcionário do legislativo, né que estão ai trabalhando, lutando junto 

conosco, se não fosse os funcionários dessa Casa, né seria muito difícil pra nós então é isso agradecer a 

Deus mais uma vez e encerrar minhas palavras aqui né, pedindo boa sorte pra todos nós e que nós 

podemos ai ter união, porque a união faz a força, pra que nós possamos ai fazer um trabalho legal, cada 

um respeito, porque com um bom dialogo a gente resolve, valeu gente, obrigado. /Romildo Sérgio 

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

Sampaio.  /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais, esse dia, que 

tem nos concedido em paz, tranquilidade, em meio a muitos transtornos, mais conseguimos chegar 

esse momento na sua presença de todos os irmãos, quero comprimentar a Mesa na pessoa do senhor 

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

vereador Itamar Moreira, comprimento assim doutor Moacyr, nosso assessor jurídico todos os nossos 

vereadores, vereadora Gessiléa, nossos servidores, a Marlene, boa tarde Marlene, nos honra muito com 

sua presença, se você me permite eu posso falar Marlene Sobreira né, posso, nossos cinegrafista ai 

parabéns ai senhor Adalto, cinegrafista, que tá ai nos ajudando, eu só vim a tribuna para dar um boa 

tarde a todos, fazer aqui a minha, falar do projeto o projeto tá bastante né, desenrolado, tá bem 

entendido, a questão da nossa Casa né, da nossa mudança, eu hoje a tarde liguei a tarde pro presidente 

com uma serie de preocupações, fiz uma pergunta se caso, como tá a situação se é precisava nós 

colocarmos a mãos na massa, nesses momentos finais a gente  sabe a coisa aperta, e passei agora a 

tarde presidente na câmara o senhor não estava já tinha se retirado, foi em casa, mais deu tempo de 

tomar banho, e assim a gente vê algumas coisas fora do lugar e a gente fica preocupado, se 

perguntando será que vai dar tempo, será que vai dar tempo, e ai mais acredito que são todos 

eficientes, o prazo é curto, são todos eficientes, com determinação conseguiremos chegar a conclusão 

da obra, então espaço não tem o questionar, teremos ate que nos perguntar como que vamos fazer, 

porque o campo é  vinte dois  jogadores e nós temos cinco ou  onze, eu fico me perguntando, mais 

quero parabenizar, ao presidente que estar chegando o ponto, de nós estarmos, ai nos, é chegando o ser 

dono da nossa Casa, é isso e que todos amanha, os que vierem passar por ali, e os passar ali depois de 

nós, que passa na nossa Casa se sentirem muito a vontade, muito tranquilidade em relação a nossa 
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Casa de Leis, mais e isso é mais uma conquista, é mais uma vitória, queremos dizer que estamos ai pra 

dar as mãos naquilo que for possível e caminhar, e muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente)-: Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Comprimento a Mesa, 

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

jurídico dessa Casa, funcionários que trabalham sem cessar, ainda mais uma, dessa vez ai tem que é 

cansaço mesmo né vereador, é hoje eu encontrei ate com Adalto ali no corredor ele tinha tomado uns 

três banhos hoje de suor né, é muito trabalho, e ate sexta Adalto não vai ser brincadeira, nobres colegas 

vereadores, Marlene que nos prestigia ai, apareça sempre Marlene, é uma satisfação muito grande, é eu 

estava ali ouvindo o vereador José da Costa Neto, falando sobre a câmara, eu não tenho certeza não 

vereador mais acho que vossa excelência em um dos mandatos foi 2002, a gente já tava aqui, então 

vossa excelência já... /José da Costa Neto (Vereador):- 96 e 2000... /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- A gente já tava aqui, então vossa excelência acho que foi o primeiro mandato dele, 

então no segundo mandato que a gente teve, oportunidade trabalhamos juntos e se Deus quiser, o 

presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, me levou pra fazer, me convidou pra fazer uma visita, 

realmente o vereador Pedro Sampaio falou aqui é uma campo grande de futebol, da pra sabe não sabe 

pra onde vai bater nem vai sair, porque é difícil, mais eu fico feliz, porque realmente, porque realmente  

é uma maravilha, esta ficando muito organizado, com certeza e se Deus, assim me permitir, aonde vou 

estar também se Deus quiser pelo menos se Deus quiser, a melhor, esse ano e ano que vem se Deus 

quiser me permiti, porque dai pra frente pertence a Deus, e ao povo do nosso município, e eu vou estar 

me estender muito não, vou deixar um pouco pra sexta feira, porque se Deus quiser tenho certeza se 

ele também permitir, Jesus permitir vamos estar lá mais uma vez, pra fazer nosso comentário, eu gostei 

de ouvir o vereador Jovaci também, porque veio a demanda duas vezes, e esta mesmo vereador com 

disposição pra falar mesmo e quanto aos projetos, é, é  já foi, tivemos aqui eu e o vereador Jovaci, 

conversamos, tiramos algumas duvidas, vereador também Sandro Gariolli, e assim eu acredito que o 

vereador José da Costa Neto fez o esquadrejamento aqui né vereador e a gente conta com vossa 

excelência possa, vamos sentar, estar juntos pra aprendemos estar votando aquele projeto, com mais 

tranquilidade e com conhecimento do que vamos fazer... /José da Costa Neto (Vereador):- Vereador 

me permite a palavra. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Parte concedida... /José da Costa 

Neto (Vereador):- Apenas quero desde de já agradecer vossa excelência, e dizer que além de estarmos 
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discutindo esse dois projetos é uma oportunidade de né do vereador tá também dialogando com 

executivo, e pegar os seus preitos ai das suas comunidades, das suas regiões, e isso é importante não é 

fazer uma reunião apenas para discutir projetos, vamos fazer sim, vamos fazer sim, esses os dois 

projetos são extremamente importantes, mais ai cabe reforça que é oportunidade nossa de vereador né, 

de tá ai né juntamente com o prefeito fazendo as cobranças, as reivindicações, então é importante tá 

essa, essa aproximação, obrigado.  /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Gostei de ouvir vossa 

excelência, realmente é uma oportunidade grande, de falarmos sobre o projeto e também de nossas 

comunidades e levar ao conhecimento do prefeito, muito obrigado e uma boa noite a todos. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente)-: Vereadora Gessiléa não se encontra, vereador Sandro Duarte, 

dando sequência aos nossos trabalhos, nós vamos estar votando o regime, apenas regime de urgência, 

do projeto de lei complementar  003 de 2015, apenas regime de urgência vereador Sandro. /Sandro 

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

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

(Presidente):- Vereador Pedro. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Favorável. /Romildo 

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

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

/José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereadora Gessiléa, apenas regime de urgência 003. /Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- 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 o regime de urgência do projeto de lei 

complementar 003 de 2015, apenas regime de urgência do projeto de lei 007 do poder executivo, que 

define imóvel pertencente a municipalidade como bem dominical que autoriza o poder executivo 

aliena-lo e dar outras providencias, regime de urgência, vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli 

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

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

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

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio 
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(Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Zé 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 007 de 2015, agora vamos votar o projeto na integra, vereador Sandro.  /Sandro Duarte Gariolli 

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

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

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

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

É o 007? /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- É o de doação da câmara. /Pedro de 

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

Vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Presidente é eu sou favorável e 

gostaria de dizer, apenas formalizar a questão com relação a data que esta 2014, que na verdade não é 

2014 é 2015, mais quero formalizar pra constar na ata, mais meu voto é favorável. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vai ser formalizado e já vai descer com as datas corretas, 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):- 

Meu voto é favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o 

projeto de lei numero 00, a presidência queria votar pra fazer parte da historia, doutor Moacyr falou 

que eu não posso votar, e eu não vo tá fazendo parte da historia de tá votando a doação definitiva da 

câmara do novo legislativo municipal então, aprovado por unanimidade o projeto de lei 007 de 2015 

que define o imóvel pertencente a municipalidade em favor da câmara municipal, horário de liderança 

PSDB, PSB, então não tendo mais matéria a ser discutido, o vereador que tiver disponibilidade, e 

puder passar por aqui amanhã pra nos ajudar a mudar alguma coisa né, nós agradecemos, porque nós 

vamos ter bastante trabalhos ai e os funcionários dessa Casa e os vereadores aqui, eu tenho certeza 

quero que as meninas tirem uma foto e filmem o do doutor Moacyr carregando uma mesa dessas pra 
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nova câmara ai pra registrar esse fato, então não tendo mais matéria a deliberar esta encerrada a sessão. 

/E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Aline Cardoso dos Santos, 

lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 07 de Abril de 2015. 
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