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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas e cinco minutos, 

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):- Declaro aberta mais uma sessão ordinária desta Casa, gostaria 

de estar convidando o vice-presidente Jovaci para estar compondo a Mesa Diretora e também vereador 

e secretario Itamar, doutor Moacyr já se faz presente aqui na nossa Mesa Diretora, gostaria de tá 

pedindo o vereador Sandro, pra que faça a leitura do texto bíblico que se encontra em Mateus sete 

versículo sete a onze. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Confiança no pai, peçam e lhes será 

dados, procurem e encontrar-se-ão, bata e abriram uma porta para vocês, pois todo aquele que pede 

recebe e quem procura acha e a quem bate a porta será aberta, quem de vocês da ao filho uma pedra 

quando ele não, quando ele pede um pão, desculpe ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe, 

se vocês que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês que esta no 

céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, palavra do senhor. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Então vamos começar a sessão de fato agradecer a presença do ex-vereador Eurico, 

nosso parceiro durante alguns mandato foi vice-presidente na Casa, fez parte comigo na Mesa Diretora 

então é um prazer muito grande tá recebendo vossa excelência aqui numa sessão, dando sequência ao 

primeiro expediente, passo a palavra ao vereador 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):- 

Gessiléa da Silva Sobreira. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- 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, Jovaci 

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

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

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

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

Sérgio Abreu Machado, projeto de lei complementar substitutivo, numero 005 de 2015 ao projeto de 

lei complementar numero 004 de 2015 dispõe sobre a criação de cargo de provimento comissionado 

alterando a instrutura publica convencional do município de Atílio Vivacqua na forma que indica, 

projeto de lei numero 058 de 2014, define imóvel pertencente a municipalidade como bem dominical 

autoriza o poder púbico aliena-lo e dar outras providencias, projeto de lei numero 009 de 2015 autoria 

o dispêndio de verbas com realização de festa da exposição agropecuária do município de Atílio 

Vivácqua e dá outras providências, projeto de lei numero 008 de 2015 institui órgão oficial de empresa 

do município de Atílio Vivacqua e de outras providencias,  Excelentíssimo Senhor  Presidente da Casa 

Legislativa de Atílio Vivácqua do estado do Espirito Santo, o vereador que abaixo assina vem a 

presença de Vossa excelência nos termos regimentais da Casa a presentar a presente indicação e 

requerer que a mesma seja encaminhada, após a lida ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

indicação considerando o grande número de pessoas do bairro Alto Niterói que são atendidos pelo 

médico cardiologista, que presta serviço neste município, atualmente atendendo no ambulatório da 

AMA, considerando que o atendimento efetuado na AMA pelo médico cardiologista acima referido, 

terminam normalmente às 19 horas, o que dificulta e prejudicam o retorno das pessoas para suas 

residências, considerando que há possibilidade destes atendimentos ocorrerem no âmbito do próprio 

bairro Alto Niterói na unidade de saúde do bairro, considerando que o atendimento no próprio bairro 

Alto Niterói evitaria o deslocamento de pessoas do referido bairro normalmente idosas, de baixa renda, 

sem condição própria para o ambulatório da AMA, que é distante do referido bairro, pelas 

considerações expostas indico, seja disponibilizado o médico cardiologista que atende atualmente na 

AMA para prestar atendimento uma vez por semana no bairro Alto Niterói, no ambulatório do referido 

bairro, sem mais para o momento, Atílio Vivácqua  Espirito Santo, 28 de abril de 2015, Pedro de 

Oliveira Sampaio Vereador da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Casa Legislativa de Atílio Vivácqua estado do Espirito Santo, o vereador que abaixo 

assina, vem a presença de Vossa excelência nos termos regimentais da Casa a presença, apresentar a 
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presente indicação e requerer que a mesma seja encaminhada, após lida ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, indicação considerando que o tráfego de automóveis na Avenida Carolina Fraga, bairro 

Vila Reis mais especificadamente em frente ao ambulatório neste município, é intenso e 

constantemente se vislumbra veículos em alta velocidade no local, considerando que o ambulatório 

instalado no local é  frequente por pessoas, é frequentado por pessoas idosas que necessitam de 

atenção especial principalmente dos Poderes públicos, considerando que são necessárias e urgentes as 

providências para o local devido aos fatores demonstrados nas considerações acima mencionadas, 

pelas considerações expostas indico com urgência, seja efetuado um estudo de viabilidade e 

consequentemente construído na Avenida Carolina Fraga, bairro Vila Reis, em frente ao ambulatório, 

um quebra mola ou similar redutor de velocidade apto ao local, sem mais para o momento, Atílio 

Vivácqua  Espirito Santo, 28 de abril de 2015, Pedro de Oliveira Sampaio, Vereador da Câmara 

Municipal de Atílio Vivacqua, retorno a palavra ao presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Dando prosseguimento nosso pequeno expediente gostaria de estar registrando a 

presença dos servidores ai Romero, Eli, Hílton, Samuel, obrigado ai pela presença, aqui estão hoje para 

prestigiar a nossa sessão, passo a palavra ao líder do prefeito vereador Zé da Costa Neto. /José da 

Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais este momento de vida, de trabalho de 

participação nesta sessão, quero comprimentar como boa tarde o nosso presidente, nosso colega 

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

Jovaci, nosso secretario nobre colega vereador Itamar Cristo, comprimento também o nosso 

procurador doutor Moacyr, todos os vereadores, nobres colegas vereadores, vereadora Gessiléa boa 

tarde, boa tarde a todos que estão nos prestigiando na sessão do dia de hoje, o Batista mais uma vez 

presente, comprimento também o presidente do sindicato rural de Atílio Vivacqua Eurico Venturi, que 

já teve algumas oportunidades né de também representar a população de Atílio Vivacqua nesta Casa, 

com um assento como vereador nosso boa tarde, boa tarde ao Romero, o Romero é incansável ai na 

realização dos acontecimentos esportivos do nosso município, o Samuel outro grande parceiro amigo, 

também se dedica muito ai aos trabalhos da prefeitura, Eli nosso amigão também muito dedicado, 

presta um relevante serviço ai pra nossa comunidade, o Edimar Dutra, o Edimar que é morador da 

comunidade Francisco Curvo, nosso irmão também Atilíense de raiz, comprimento também todos os 



 
 

222 

“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 

funcionários que estão nos auxiliando na sessão de hoje, comprimentar também o nosso amigo Hilton 

Volgan, tava bem escondidinho ali, não tinha visto antes, agora to vendo melhor, presta também 

relevante serviço também pro poder executivo do nosso município já a alguns anos, então quero 

parabenizar a todos, agradecer a todos pelas presenças, pela importante presença, com relação a ao 

projeto substitutivo 005/2015, despõe sobre a criação de cargo de provimento comissionado alterando 

a instrutura organizacional do município de Atílio Vivacqua na forma que indica, então esse projeto já 

esteve nessa Casa num outro formato, foi feito, foi necessário portanto um substitutivo, é que visa a 

criação de uma administrator de recursos humanos, vinculado a secretaria municipal de administração 

de finanças de provimento comissionado e na, na sessão anterior nós fizemos uma lembrança que o 

projeto de lei cita, citava o anexo e na verdade o anexo não estava é junto ao projeto e desta forma o 

anexo fora encaminhado, juntamente com o imposto substitutivo e tem feito portanto uma vaga para 

esse cargo que tem sido é de líder nomeação pelo executivo municipal, com relação ao projeto 058 de 

2014, é um projeto que diversa sobre a venda de imóvel pertencente a municipalidade, aquele prédio, 

aquele espaço ao lado da rodoviária esse projeto ele esta na Casa a algumas sessões né, na verdade 

desde do ano de 2014 já passou por varias modificações, antes falava se em dispersão ou doação hoje 

fala se em, em leilão ou seja a prefeitura vai abrir um processo, esse imóvel será colocado a venda e no 

preço mínimo e quem o interessado que pagar o maior valor portanto, é ficara com o imóvel, esse 

projeto também foi falado na ultima sessão, é o prefeito municipal esteve aqui reunido com os 

vereadores, já tinha feito isso anteriormente explicando sobre a natureza e o interesse desse, desse, 

desse projeto para o município, uma vez conseguindo vender esse imóvel esses recursos seriam 

portanto utilizados pra fazer as melhorias é no complexo esportivo Scarpão né, nosso antigo parque de 

exposição de Atílio Vivacqua, já existe um projeto, uma ideia né de se fazer umas melhorias naquele 

local e recurso poderia é  ser somados a outros recursos para poder fazer aquelas intervenções que nós 

achamos que serão ai bastantes benéficas a nossa comunidade, então é um projeto que hoje com 

relação a responsabilidade nossa como vereador é de votar ou não esse projeto, eu entendo que a parti 

do momento que nós tamos é atendendo todos os preceitos da legislação atual, da nossa lei orgânica 

municipal e da nossa constituição  federal, o, a gente pode se sentir bastante  a vontade em votar esse 

projeto, em ocasiões anteriores como por exemplo no ano passado, além da, da pureza do projeto, eu 



 
 

223 

“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 

não entedia muito bem, com clareza essa questão da legislação, nós estávamos num ano eleitoral, não 

poderia realmente prejudicar a nossa decisão, então eu entendo que da forma que o projeto está hoje, é 

o município  não estar doando, nem cedendo,  mais estar simplesmente vendendo de acordo com que 

determina a legislação e não estamos no período eleitoral, ou seja estamos num período bastante 

tranquilo para dar o nosso voto com relação a este projeto, com relação ao projeto 009/2015 que 

autoriza, pede autorização pra esta Casa para o dispêndio de verbas com a realização de festa de 

exposição agropecuária do município de Atílio Vivacqua e dar outras providencias, é um, é um projeto 

que nós entendemos, um projeto também é dada a tradição do município a realizar a sua festa anual, 

sua festa de exposição, e além de exposição nós sabemos que existem é os shows, o rodeio, é existe 

todo um custo envolvendo a realização desse evento, dessa festa é tradicional, que é realizada uma vez 

por ano no munícipio de Atílio Vivacqua, o poder municipal em conversa com o mesmo ele entendeu 

ate pelo fato de dar mais transparência aos atos do executivo, e  para que , e pra que não fique 

nenhuma duvida com relação ao dispêndio, com relação a este evento, ele achou por bem propor este 

projeto de lei para que vereadores, possam estar analisando e manifestando o seu voto com relação a 

este projeto, é projeto 004/2015 projeto que solicita autorização a esta Casa para a criação do órgão 

oficial de imprensa municipal, este projeto também nós entendemos, bastante viável e com uma 

justificativa muito precedente, haja visto que o município vai gerar uma economia muito grande com a 

relação a, ao que ele gasta hoje com as suas publicações obrigatórias e uma vez criada esse órgão 

oficial de empresa municipal a prefeitura, tanto a prefeitura quanto o legislativo municipal poderá é 

publicar todo e qualquer matéria inerente a este dois poderes de diferentes na sociedade, por um custo 

muito menor do que, do que se paga hoje, para fazer publicação do órgão de empresa oficial, então 

esse projeto também que o prefeito municipal na ultima, na ultima quarta feira é ele esteve aqui 

reunido com os vereadores, e comentou sobre esse projeto né, e antes, antes mesmo da presença do 

prefeito, nós tivemos aqui as presenças do chefe de gabinete Elias Pereira e a secretaria de finanças 

Carol e também da controladora do nosso,  da nossa prefeitura a Adriana Leal que por sinal é foi 

explicaram muitíssimo bem a natureza deste projeto então eu no meu entendimento, tenho certeza que 

será o entendimento de todo os vereadores dessa Casa da grande necessidade e da aprovação desse 

projeto haja custo beneficio será muito grande, eu quero aqui senhor presidente parabenizar as 
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indicações do nobre colega vereador Pedro Sampaio, onde ele indica a ampliação do atendimento de 

cardiologia né, onde hoje é feita pela AMA para por exemplo o Alto Niterói, então nós entendemos é 

que realmente isso ai é um avanço né, vossa excelência vereador Pedro Sampaio destaca, realmente 

uma visão bastante, bastante ativa com relação a essa necessidade e também nós entendemos que isso 

ai faz parte da necessidade da politica municipal de educação, onde nós temos é bastante avanço 

acontecendo no dia a dia ai do município e comprometo vereador a conversa com o nosso atual 

secretario de saúde Tiago Gava para que ele possa olhar com carinho a indicação de vossa excelência, 

com certeza uma vez é colocada em prática vai atender ainda melhor os moradores do bairro Alto 

Niterói lembrando,  só lembrando que nós temos outros bairros também que poderemos quem sabe 

futuramente ampliar esse atendimento da saúde, não somente da cardiologia mais também de outras 

especialidades que são necessários no dia a dia e também parabeniza-lo pela indicação do quebra 

molas em frente a AMA né, nós sabemos que infelizmente alguns condutores não respeitam a 

velocidades permitida pra determinados trechos  e portanto talvez neste momento seja necessário a 

instalação a construção desse quebra molas em frente a AMA, então parabéns, parabenizo e me 

solidarizo com vossa excelência nas duas indicações é o que  nós temos presidente pra o momento, 

obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar registrando também a 

presença do vice-prefeito desse município Almir que nos honra ai com sua presença, também o 

servidor Leandro do raio X, Edimar obrigado ai pela presença, o Batista que eu não tinha saudado 

anteriormente, gostaria de estar convidando a vereadora Gessiléa Silva, não vai fazer uso, Pedro de 

Oliveira Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero é agradecer a Deus por mais uma 

tarde ele já nos iluminou com sua palavra e assim comprimento a Mesa na pessoa do presidente, 

vereador Romildo Sérgio, vice-presidente vereador Jovaci Duarte, ao secretario Itamar, nosso assessor 

jurídico doutor Moacyr, comprimento assim todos nobres vereadores, vereadora Gessiléa, nossos 

servidores, assim comprimento todos os nossos colegas e servidores do município que nos prestigiam 

com vossa presença, nosso amigo Leandro, nosso colega ai Romero, Hilton Volgan, Eli, Samuel, assim 

comprimento também nosso amigo Edimar, nosso vice-prefeito boa tarde, boa tarde a todos os 

servidores dessa Casa, assim comprimentando os servidores do presidente, eu comprimento a todos os 

servidores do município nesse instante, a presença de vocês nos honra, assim comprimento o nosso 
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colega João Batista 100% de presença, isso ai João Batista sua participação é muito significante nessa 

Casa, nosso presidente do sindicato dos trabalhadores rurais Eurico Venturi, boa tarde a todos, quero 

aqui agradecer já a, as consideração do grande líder na suas honras em relação as indicações feita por 

este vereador, então quero só fazer as minhas colocações, a justificativas qual fiz essas colocações, 

assim passando por aquelas, aqueles locais, por um atendimento a população talvez percebi algumas 

agreções em relação ao transito e algumas dificuldades em relação também a, ao rendimento do nosso 

medico especialista em cardiologista né, que presta serviço a este município e quero aqui render meu 

abraço a  esse medico pelo seu trabalho muito significante, trabalho que tem nos trazido assim muito 

tranquilidade porque trabalha com vontade, com amor, com atenção a população do município de 

Atílio Vivacqua, então eu fiz essa reinvindicação na questão, para que o secretario de saúde possa 

entender isso de uma forma né coerente, devido o acesso ao Alto Niterói e a AMA onde esta sendo 

estalada hoje é um espaço muito amplo, muito bom né eu vi a possibilidade de esta indicando essa 

indicação porque devido a ter muitos né, pacientes que são moradores do Alto Niterói e pelo 

crescimento do bairro, um bairro bastante populoso e as pessoas  que tem que passam por este 

momento de doença cardíaca, são pessoas idosas que as vezes não é muita, muita condição de vir ate a 

AMA, as vezes precisam alugar uma taxi, precisam as vezes encontram um amigo e tal, é um medico 

muito atencioso, muito bom ele faz plantão na parte da tarde e as vezes ele se estende ate a noite né e 

as vezes o pessoal que mora no Alto Niterói né de repente surgi essa dificuldade, se o secretario nos 

atender, acredito não o vereador mais que o bairro Alto Niterói os moradores vão ficar muito bem 

servido, muito satisfeito, porque é um avanço como diz o vereador nessa questão da área saúde, então 

por uma questão de segurança, como nós vimos essa dificuldade na educação do transito, nós 

percebemos essa necessidade também de estar analisando a questão de né de uma redução de 

velocidade, seja um quebra molas, seja um redutor mais que no momento que eu estava passou varias 

motos, vários carros em alta velocidade,  e as vezes as é pessoas tão despercebidas, tão desatentas as 

vezes né por despercebimento, pode acontecer um acidente então essa é minha indicação nessa 

penalidade, então que todos os vereadores é agradeço a todos os vereadores né por esta atenção, quero 

falar aqui um pouquinho dos projetos que foram que tão em pauta, pra serem votados nessa tarde de 

hoje, então são uns projetos né de alta importância, né que acho que todos os vereadores tiveram a 
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oportunidade de estar analisando com carinho né todos os projetos e ate porque há uma necessidade 

muito grande nessa atenção, nessa atenção em relação aos projetos, eu quero falar do projeto primeiro 

projeto 058 de 2014, diversa sobre a venda do imóvel né do daquele imóvel que tá ali ao lado da 

rodoviária, eu queria só está falando presidente é este projeto nós tivemos uma conversa com, com o 

prefeito juntamente com os vereadores na ocasião eu tive ate que sair mais cedo né, e assim então de 

uma certa forma de respeito eu não quis comentar mais deixar aqui minha posição em relação a este 

projeto,  esse projeto foi dado parecer contrario,  a comissão de justiça né já deu o parecer contrario 

nesse projeto, se deu o parecer contrário presidente  finanças, finanças deu ao contrario, então se deu 

contrário  tá desconsiderado, ele não tem mais valor nessa Casa, então eu acho que esse projeto né 

polemico, um projeto que já vem de uma situação né, passou por uma período de, na justiça devido os 

vereadores terem tomado algumas, algumas,  terem votado o projeto num período de doação em 

período eleitoral tal, tal e a segunda informação  que foi feita a redução também né dessa penalidade, 

mais esse projeto a gente considera ser invalidado porque já veio com um parecer contrario ao projeto 

então tá ai minha posição em relação a esse projeto, quero falar do projeto da criação de cargo, melhor 

quero falar do projeto do órgão oficial muito importante o projeto, projeto em que nós conversamos 

com o prefeito, com a secretaria Adriana ficou claro da economia que nós vamos conseguir gerar para 

o município, aproximado trezentos, trezentos e cinquenta mil reais presidente nessa questão né desse 

projeto vai trazer para os cofres públicos, muito importante, então quero, quero  falar pros vereadores 

que um projeto importante de nós votarmos, já declaro aqui a minha posição diante do projeto, é um 

projeto que traz bem para a municipalidade, então um projeto muito importante, quero falar sobre o 

projeto também que cria esse cargo de coordenador ai, na verdade também eu analisei o projeto, vendo 

a natureza do projeto eu vi que esse projeto nós reprovamos nessa Casa, nós reprovamos o projeto 001 

de 2105, foi reprovado nessa Casa com a mesma natureza e veio um projeto substitutivo, outro projeto 

como o nosso líder relatou, mais como ele veio sem o anexo questionamos nessa Casa, então o 

substitutivo veio para que os nossos colegas fizesse a analise mais da mesma maneira e eu 

sinceramente fui fazendo a uma avaliação em relação ao projeto e esse do órgão oficial traça essa 

redução de custo para os cofres públicos enquanto esse levar e volta aos cofres públicos uma despesa 

né que gera ai quase trinta e cinco mil reais, então eu achei que num, num na justificativa o projeto nos 
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diz cria-se porque não tem vaga no, na administração então se cria, ter ou não ter eu acho que não é 

muito importante, então eu quero dizer eu votei o contrario naquele projeto eu não posso de maneira 

nenhuma imaginar que esse projeto seja de uma maneira diferente, com essa questão to falando o meu 

ponto de vista como legislador, como sustentador dessa Casa em relação a este projeto, se o projeto da 

mesma natureza se eu vereador votei contrario o projeto, porque não vim nenhuma necessidade em 

relação a criar o cargo votei contrario, eu voto o projeto da mesma maneira, na mesma situação 

favorável, a não tem condição de votar o projeto, eu não tenho condição de votar o projeto, esse é o 

projeto pra criação do cargo, então eu vejo nessa condição né, com o responsável por esta Casa, 

responsável pela população Atilíense de Atílio Vivacqua, quero falar sobre o projeto que chegou nessa 

Casa para que os vereadores faça acontecer, ou melhor dizer assim, um português mais claro fazer 

acontece festa da exposição do município de Atílio Vivacqua que é tradicional, infelizmente eu 

vereador Pedro falei com presidente no inicio seria bom que tirasse de circulação o projeto, isso é de 

economia do executivo fazer a festa, não cabe a nós autorizarmos somente valores, nós eu como 

vereador me sinto na responsabilidade de dizer essa festa tem que acontecer ou não tem que acontecer, 

não através de lei, não através de lei porque nunca se precisou pedir valores pra execução da festa e 

mais importante que essa festa já estão decidida a ter essa festa, então vereador votando ou não 

votando a festa vai acontecer, porque o show tá contratado né, o show tá contratado, tá confirmado 

acredito que não vai né voltar atrás ai com o show, o produtor rural já tá se organizando, porque  já tá 

preparando seu gado leiteiro cada um o seu para que a festa aconteça, já tá fechado, nós só vamos 

autorizar um valor de quase né de quase trezentos e cinquenta mil pra a festa onde não há necessidade 

de nós votarmos, há necessidade de ter a festa, por favor me entendam a população quer a festa, o 

comercio precisa da festa, pro município é importante fazer a festa, se temos condições, com condições 

vamos fazer, mais no iniciou do ano nós tomamos medidas cabíveis para que não acontecesse o 

carnaval devido a crise hídrica, nós tomamos medida, o prefeito tomou medida e nós batemos palmas 

né, parabéns nós tamos vindo de um período de seca é importante, o carnaval não tem aqui valores 

mais eu acredito que deve chegar a dez mil reais não sei o Samuel  nosso organizador de festa tá ai ele 

trabalha nessa área, eu não sei se chega a isso, se gasta isso ai, mais tivemos que suspender por 

medidas precativas, o programa de verão aconteceram naturalmente parabéns, mais a festa nós temos 
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tendo isso, nós estávamos num município que tinha decretado emergência, o prazo venceu, claro 

venceu mais a situação é a mesma, a situação é mesma, a redução de agua é  a mesma, as coisas não 

mudaram nada, graças a Deus que choveu um pouquinho, mais pareceu um verde, mais continuamos 

na mesma situação, eu só to dizendo isso não é que o vereador vai votar contra  pra que não aconteça a 

festa, vereador não tá contra, não tá votando contra para não acontecer a festa, eu quero que a 

população saiba que isso possa chegar ate a população que o vereador Pedro tá votando contra a festa, 

eu to votando contra a festa dizendo que o executivo tem a sua própria autonomia pra fazer a festa sem 

projeto, decidam o executivo sim ou não se ele faz a festa pronto, junta com seu secretariado, junta 

com a comissão de festa se a condição ou não, agora a câmara não pode assumir uma responsabilidade 

para que a população politicamente a ponto de para esta Casa se tá acontecendo essa festa é porque a 

câmara autorizou ou se não tá acontecendo é porque a câmara reprovou, vamos pensar nisso,  eu to 

falando a minha, o meu ponto de vista como vereador né, eu não quero que nenhum vereador né tome 

essa definição de novo ou não, eu to vendo porque eu analisei o projeto desde ontem e fui secretario, 

fui diretor de obras juntamente com o atual prefeito, fui diretor junto com o Sandro nós realizamos três 

festa, nós conseguimos fazer né o parque de exposição sem precisar vir pra essa câmara, pra pedir 

autorização pra fazer a festa então essa é a posição em relação aos projetos, o projeto que esta 

tramitando nessa Casa (?), o vereador Pedro vai votar esclarecendo porque vai votar e aquele que eu 

analisei e vejo dificuldade de me expressar dessa forma porque como defensor da cidadania, isso é 

direito do cidadão saber né, vo criar um cargo porque não tinha o cargo então essa é a minha posição, 

gostaria presidente de mais uma vez reafirmar seria importante seria bom colocar esse projeto em 

circulação, botar pra votar, dificultar a situação da câmara né todos nós favorável ou contrario mais 

vamos votar, vamos votar numa situação que nós vamos nos deparar com uma situação anterior na 

qual nós tomamos uma medida, aprovamos uma medida, eu gostaria ate que o secretario de cultura, 

esporte é pudesse esclarecer isso como ele exclamou a questão da de levantar o carnaval por esta 

medida, eu fiquei assim e emocionar me tocou no fundo, uma coisa maravilhosa, coisa boa, atitude 

tomada por esta ocasião naquela situação, por isso que eu to dizendo que o projeto não tem sentido,  

pra mim não tem sentido, não tem necessidade e cabe ao executivo fazer a festa ou não fazer, quero é 

ate falar com o prefeito Almir que foi prefeito na festa do ano passado e não veio pra Casa com pedido 
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de autorização né para a festa, então são essas as questões, não tenho medo de amanha alguém na rua 

falar vereador você votou contra a festa, quem sou eu pra votar contra a festa do município de Atílio 

Vivacqua,  festa tradicional, o comercio pode me cobra , quem sou eu então não tenho nenhum receio 

de falar, não sou contra o projeto, vejo nenhuma,  não vejo nenhuma necessidade de ter um projeto pra 

que a festa aconteça, quero comprimentar a secretaria de educação Rita Costa que nos honra com sua 

presença, Arlen chegou eu já estava com minhas falas mais nos honra com sua presença Arlen, então 

são essas as questões que eu quero colocar em relação aos projetos que esta na Casa legislativa, quero 

só fazer outra, outra consideração com relação a ao projeto nós temos o projeto que vai dar 

sustentabilidade a festa ele esta dizendo que esta na pasta de secretaria de esporte e lazer, nós temos 

um orçamento, nós temos um orçamento previsto, nós temos um orçamento ou melhor dizendo na 

secretaria nós aprovamos 50%, eu fiz essas contas meia malucas só pra vocês entenderem, aprovou 

50%, então seiscentos mil(?)nós temos  ai programa de verão, temos ai o campeonato né, que gasta um 

pouquinho mais (?)(?)(?) e tal, tal já não sei como tá o orçamento da secretaria deve tá com esse 

recurso que vai sair da secretaria daqui a pouco nós vamos ter que, vai vim projeto pra gente submeter 

né, vamos ter que suplementar daqui a pouco então tá certo ,  a lei tá certo de suplementar, mais há 

necessidade é essa a questão, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só 

antes de chamar o próximo orador eu gostaria de esclarecer duas coisas ao vereador, três coisas ao 

vereador Pedro Sampaio, respeitamos muito a opinião de vossa excelência mais nós temos que ouvir a 

opinião dos demais colegas por isso o projeto vai pra votação, quem tiver a opinião igual a de vossa 

excelência faça a mesma, faça da, da, da sua opinião, do seu voto a mesma forma, quem pensar ao 

contrario que faça o contrario, quanto a questão de nunca se ter autorizado, nós nunca chegamos a um 

período de festa que é tradicional, dentro do período de emergência e eu não entendo como o executivo 

queira transferir pra nós a responsabilidade,  eu entendo como nós estamos saindo do período de 

emergência ele esta dividindo a responsabilidade com essa Casa de Leis mais cada um tem a sua 

opinião e a sua forma de votar e vota da forma que bem entender, e quanto a questão da festa que 

vossa excelência falou se vai ou não acontecer por que os shows já estão ou não aquilo, segundo o 

secretário Nilton Melo Júnior, todos os shows por estar dentro do projeto de, quando foi contrato nós 

estávamos dentro do período de emergência em meio a seca, todos eles existia uma clausula se 
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cancelar de acordo com o mandamento da(?), se nós decretarmos de novo o período de emergência por 

mais um mês,  pode-se cancelar o show dentro desse período essa é a informação do secretario do 

Nilton júnior, vereador... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):-Presidente? Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Só fiz a colocação a respeito do desse lado do município porque tá no site 

né(?)(?)(?)... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Claro mais o contrato tem essa 

clausula, mais a informação que eu tenho é que tem essa clausula no contrato caso prorrogasse o 

estado de emergência eu posso...  /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):-Eu só não quero que 

postem na internet que o vereador tá contra a festa, o vereador não tá contra a festa, tá eu não acho 

necessário o projeto... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Itamar, vereador 

Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Quero agradecer a Deus por mais uma tarde que 

estamos aqui como comprimento o presidente dessa Casa vereador Romildo Sérgio, comprimento o 

secretário vereador Itamar Moreira dos Santos, comprimento também o doutor Moacyr compondo o 

corpo jurídico dessa Casa, nobres colegas vereadores, os funcionários dessa Casa, Batista 99%, Eurico 

ex-vereador, marcando presença aqui com a gente Ademir Torres, secretaria Rita Costa da educação, 

Edimar, vice-prefeito Almir Lima Barros, comprimento também o Samuel, vulgo Samuca, Eli é 

incansável ai no seu trabalho no dia  a dia, Romero também obrigado pela presença de cada um, o 

Hilton, esqueci o nome do outro ali, mais comprimento meu irmãozinho um abraço a todos vocês, é o 

menino do raio X, o Leandro do raio X, afastou ali eu não tinha visto, obrigado pela sua presença, é 

importante vocês virem nessa Casa para estar participando, nos apoiando, nos cobrando é isso ai, essa 

Casa aqui é pra receber vocês de portas abertas pra vocês virem pra cá, trazer ideias para nós para que 

nós possamos unir, para que possamos fazer um melhor trabalho, é agora pouco o líder do prefeito teve 

aqui nessa tribuna né fazendo o esboceamento dos projetos, falando as importâncias dos projetos 

vereador Pedro de Oliveira Sampaio também passou por aqui deixou seu recado né, todas suas 

indicações, meus parabéns né vereador,  vereador é pra isso né, a semana passada eu fiz algumas 

reclamações, as vezes a gente tem que pedir mesmo né, e quem sabe o trabalho do vereador é fiscalizar 

e lutar pela população e dizendo a vocês que nós temos ai projetos que são tramitando nessa Casa 

desde de 2014, quando aquele projeto, onde o prefeito né quer que a gente vote o projeto pra que ele 

aliene né, possa vender aquele imóvel lá, é hoje o projeto voltou, veio mudando e mudando e hoje eu 
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vejo que as empresas elas podem participar, a empresa que quiser fazer parte né do grupo que venha 

participar do leilão né, é qualquer vereador, qualquer, qualquer né das pessoas que estão aqui hoje, o 

prefeito deixou de pode ser divulgados para que participe empresas de vários locais, entendeu, então  

pela economia não vai ficar fechada, o projeto mudou ele melhorou, mais a pedido que nós temos 

ainda que conversar para melhor a respeito disso ai, temos esse projetos também sobre criar o cargo 

né, eu... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Vereador, eu peço uma parte. /Jovaci Duarte 

Lopes (Vice-presidente):- Pede ao presidente... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- 

Presidente eu posso? /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Cedido a parte ao vereador 

Pedro Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Vereador eu quero só fazer uma, uma, 

uma correção, vereador, que quando eu falei na tribuna que a comissão votou pra ser contrario ao 

projeto, esse atual projeto que vossa excelência tá falando, vossa excelência deu um parecer contrário 

ao projeto ai né. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Sim com certeza dei o parecer contrario 

na época, porque eu não entendi o projeto achei que o projeto não estava legal com certeza, se o 

projeto não estiver legal, eu não entendendo com certeza vo votarei contra só que cria-se hoje um 

substitutivo né, então nós temos que ver isso ai com carinho, ver o que que vai acontecer é dizer a 

vocês como eu tava falando a respeito do cargo né que hoje o executivo manda o projeto pra cá, eu 

também na época não entendi o projeto não gostei, porque as vezes os projetos chegam nessa Casa, 

eles chegam de maneira que você não entende muito então, que acontece, você tem que estudar o 

projeto, você tem que procurar saber a raiz, qual a necessidade da criação do cargo, porque antes eu 

entendi o seguinte, eu entendi que o projeto antes é pedia uma pessoa né, que nós votássemos para 

contratar uma pessoa, para que essa pessoa continuasse tipo como efetivo, eu não entendi e disse não 

eu posso votar esse projeto, hoje não o prefeito é João, mais se amanha for Pedro esse projeto não tem 

nada haver, hoje eu tenho consciência de votar esse projeto, esse eu tenho consciência hoje, de vota-lo 

porque, porque eu tenho certeza que esse cargo sendo criado hoje, amanha qualquer prefeito que tiver 

trabalhando no executivo essa vaga vai continuar né, vai ser né, porque nós não temos hoje, não foi 

feito um concurso e não vai ser efetivo, isso vai ser um cargo aonde o prefeito fazendo parte do 

executivo que vai nomear essa pessoa, então eu não vejo dificuldade nenhuma hoje pra votar esse 

projeto e mais nós temos mais trabalho nessa Casa, outros vereadores pra falar eu volto depois no 
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próximo expediente, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Roberto 

Alemonge, vereador Sandro.  /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Primeiramente queria agradecer 

a Deus por mais um lindo dia, por mais uma semana por estar aqui, comprimentar o presidente 

Romildo Sérgio, vice-presidente Jovaci, Itamar, doutor Moacyr, aos amigos vereadores que aqui estão, 

comprimentar o vice-prefeito Almir, seja sempre bem vindo Almir, sua presença muito nos honra, 

Edimar, grande Edimar parceiro companheiro, Eurico que já foi vereador já teve passagem nessa Casa 

por varias vezes hoje tá no sindicato sempre fazendo um belo trabalho também pro município, o 

Edimar o, a Rita, o Ademir, o Leandrinho sejam sempre bem vindos a todos vocês, o Romero parceiro, 

guerreiro no esporte, né Romero é passando também pelas dificuldades de problemas de saúde na 

família mais pode ter certeza que papai do céu tá sempre junto com a gente e se precisar to a 

disposição, Samuel, velho Samuca, o Eli, Eli das barracas, esse homem passa cada imprensa na época 

de festa Deus sabe o que eles passam, o Hilton, o Arlen e a todos aqui presentes, os funcionários dessa 

Casa, eu só quero falar do projeto, um pouquinho do projeto da festa, eu sou favorável, eu tive agora lá 

no gabinete é com o prefeito e questionei, liguei mais cedo com o Elias porque, se nunca foi votado 

pela câmara um projeto pra que seja autorizada o prefeito a fazer a festa, então porque que dessa vez 

veio, e fui conversa com o prefeito, então foi explicado pra mim que ele tem inteira responsabilidade 

por estar saindo do período de emergência, pra que não passar para os vereadores o que tá acontecendo 

pra câmara, nós ai ele falou comigo,  que varias vezes nós reclamamos que ele não compartilha as 

coisas com os vereadores e eu não quero ser contra também falar como o Pedro falou, eu não quero ser 

contra, o pessoal da rua falar que nós fomos contra termos a festa, nós já ouvimos porque não teve 

carnaval, sofremos criticas, por não ter tido carnaval, quem vê os, as páginas de internet, quem vê 

facebook sabe do que eu to falando, o vice-prefeito foi pras ruas com os blocos, pra dar apoio aos 

bloco que eles saiu, então tivemos criticas, e eu não quero ser alvo mais uma vez de dessa critica por 

não ter festa, né então eu o meu voto é a partir de já é a favor, pra que possa tá compartilhando isso 

com o prefeito, porque nós fomos eleito pelo povo junto com eleição de prefeito e vice-prefeito então 

eu to junto e os demais projetos já foram mencionados nessa Casa varias vezes e todos sabem a minha 

opinião, se precisarem retorno no segundo expediente, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Zé Geraldo Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa tarde a 
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todos quero comprimentar o nosso presidente Romildo Sérgio, vice Jovaci, secretário Itamar, doutor 

Moacyr, todos os colegas vereadores, todos os colaboradores dessa Casa, que estão nos ajudam a 

manter essa Casa da forma que a gente tá vendo, quero aqui comprimentar o nosso vice-prefeito Almir 

Lima Barros, o nosso irmão Eurico Venturi nosso irmão, presidente do sindicato, ex-vereador, 

companheiro de todas as datas, comprimentar o Batista que tá ai em todas as sessões, né Batista dando 

sua opinião, o Ademir Torres, o companheiro Romero, Leandro, Edimar, Samuel, Eli, o Arlen meu 

irmão ai, enfim a todos gente, vou poupar o tempo pra gente, quero parabenizar aqui o vereador Pedro 

Sampaio por suas falas Pedro e dizer que vossa excelência foi muito sábio em falar isso, como o nosso 

companheiro Sandro acabou de dizer também e todos que passaram aqui e deixaram a sua sugestão eu 

vim aqui meus amigos, meus irmãos, na verdade esse assunto já foi bem falado e pedir socorro, não só 

aos vereadores mais a todos que estão aqui e dizer que nós estamos vivendo ai uma, eu acredito que 

uma nova crise na saúde, nós temos andado por este interior todo e conseguimos ai reforma postos de 

saúde, conseguimos fazer posto de saúde, só que por exemplo o posto de saúde da Linda Aurora foi 

reformado com muito carinho mais não tem medico tá parado, e a reclamação é muito grande gostaria 

aqui presidente de o Linda Aurora, o Santana também estão, o Linda Aurora vossa excelência Zé Neto 

foi reformado a pouco tempo, um pedido que nós vereadores fizemos, mais não tem tá parado, nada, 

tenho andado lá, semana passada tive lá e o povo cobrou que o vereador fala uma coisa é reivindicado, 

e então gostaria que todos nós tivéssemos uma sugestão, peço ideia porque a cobrança é grande, então 

eu gostaria ai que os colegas me dessem ideias, o caminho e ai a farmácia, tão reclamando também de 

remédios, hoje eu sai de casa cheguei ate um pouco atrasado porque tão cobrando muito que não tem 

remédio, não tem remédio, não tem, não tem, então eu gostaria aqui pedir um socorro aos meus nobres 

vereadores, pra gente tá vendo o melhor caminho entendeu  presidente, a melhor forma pra gente da 

uma analisada ai, queria aqui comprimentar a secretaria Rita desculpe você não tava aqui deu uma 

saída, num fala aquele negocio pra ninguém não tá vereador, rsrsrs, foi só um engano então presidente 

gostaria que o senhor tivesse dando umas ideias ai pro melhor caminho pra gente, é o que eu peço 

socorro aos vereadores, aos meus amigos, gente um abraço, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Grande expediente do dia passo a palavra ao vereador e líder do prefeito Zé 

da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobres colegas vereadores eu 
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quero estender aqui meus comprimentos ao Ademir Torres que esta presente, Ademir Torres que é um 

incansável, um lutador em favor da democracia e dos direitos, mais especificamente aos direitos 

humanos, Ademir parabéns tive a oportunidade de na ultima sexta-feira, participar e compartilhar e 

participar é com vossa excelência, com toda a sua equipe né, todas as pessoas que aqui estiveram 

presentes, nobre vereador Pedro Sampaio esteve presente e parabéns Ademir pelo seu trabalho 

incansável, pelos debates que nós tivemos é oportunidade de presenciar, na abertura dos trabalhos da, 

daquele encontro né, tivemos a oportunidade né de também participar, é do jantar oferecido lá no Cras, 

parabéns uma comida feita na hora, deliciosa e tenho certeza que tudo aquilo que foi discutido aqui nas 

abertura dos trabalhos para e também no dia seguinte infelizmente eu não pude participar no sábado 

mais temos certeza que foi muito proveitoso, e os encaminhamentos serão dados em favor do direito 

humanos aqui no município de Atílio Vivacqua e também aqui é aqui no estado do Espirito Santo haja 

visto que a conferencia foi, foi representação estadual, tive a oportunidade de ter contato com varias 

pessoas ter conhecido ate de outros estados, é tinha pessoas ate de São Paulo representando o 

movimento de rua, então a gente, isso é importante porque a gente passa fazer contato com outras 

entidades, com outros segmentos da sociedade que as vezes a gente nunca teve oportunidade de 

conversa e entender e discutir as, as, as suas intenções, as suas prorrogativas, então fica aqui realmente 

os nossos parabéns e eu tive também a oportunidade de conversa com o pastor da igreja metodista e 

conversando com ele, porque quando a gente fala de direitos humanos e ai há uma mística na verdade 

e logo a gente pensa a tá defendendo presos, mais a gente sabe que questão é dos direitos humanos eles 

valem tantos além dessas questões dos, dos encarcerados não que eles, que eles não precisem de ajuda, 

logico que precisam e deve existir esse apoio né, mais nós devemos entender que os direitos humanos 

eles vão muito além, é uma, é um debate bastante amplo e nós tivemos, nós enquanto representantes da 

é da sociedade, nós vereadores nós tivemos que participar é efetivamente dessa construção desse 

debate e com certeza apoiar e encorajar todos que defendem essa bandeira, então Ademir parabéns 

pela, pelo seu trabalho, pela sua equipe, quero também parabenizar e agradecer a secretaria de 

educação Rita Costa que nos prestigia com a sua presença e com relação ao projeto, com relação ao 

projeto 009/2015 que onde o executivo pede autorização desta Casa para realização, para dispêndio de 

verbas para a realização da exposição agropecuária de Atílio Vivacqua no ano de 2015, eu quero fazer 
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aqui presidente um pedido de voto especial, ate porque o voto, o voto do vereador, nobre colega 

vereador Pedro Sampaio não é contrario a festa, então eu quero fazer um voto especial a vossa 

excelência, ai nesse projeto que vossa excelência possa estar votando favorável a este projeto e que 

vossa excelência sinta bastante tranquilo, bastante a vontade porque em nada, em nada esse projeto vai 

atrapalhar o nosso município,  e eu tava lembrando é conversando com o nosso presidente é não é a 

primeira vez que chega um projeto desta natureza aqui nesta Casa, já foi, eu lembro não sei se foi na 

gestão passada, ou na gestão do falecido, do ex-prefeito já hoje falecido Hélio Humberto Lima, todos 

os anos do seu mandato ele mandava pra cá, enviava para esta Casa projeto desta natureza, dando 

suplementação para realização dos eventos no seu período de mandato, então não é a primeira vez, não 

tem nada de novo, não tem nada de diferente né, a exposição como nós já dissemos é uma tradição, é 

um evento tradicional, eu como funcionário do Incaper eu já participo desde do ano de 87 quer se Deus 

me der a oportunidade de participar desta, da versão deste ano serão vinte oito anos dedicado a 

realização deste evento, então eu quero aqui pedir em especial né, to falando em especial porque nós já 

tivemos algumas manifestações favoráveis a única manifestação contraria foi, na verdade foi na 

verdade não é contraria também favorável, eu quero então pedir ao nobre colega Pedro Sampaio que 

vote favorável, não tem problema nenhum o projeto é tá dentro da legalidade, dentro das normas, não 

tem nada, o município hoje nós temos a grande satisfação presidente de falar isso e nós tivemos 

contato com vereadores de outros município é através da empresa, a gente vê tantos problemas em 

outros municípios graças a Deus e graças a ao um bom trabalho da administração atual, o município 

ele está redondinho, as contas tão em dia, nós temos um superávit tanto é, tanto é que hoje nenhum 

município do estado do Espirito Santo por onde a gente vai esta dando um socorro ao produtor rural 

como esta sendo dado pelo nosso município né, então se nós fizermos a conta que tá sendo estendido 

ao socorro imediato ao produtor rural para amenizar os problemas da seca, fazemos todo esse 

somatório diante desses trezentos e poucos mil reais aqui nós vamos ver que teremos um superávit 

muito grande né, nós há poucos dias a trás o prefeito tomou a iniciativa em conversa com a 

organização do conselho municipal, conselho de royalties o Ademir faz parte do conselho de royalties, 

esteve presente na decisão e o recurso do royalties mais alguns recursos da prefeitura portanto umas 

economias comprou uma, mais uma escavadeira hidráulica que já esta trabalhando e atendendo 
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também o nosso produtor rural em torno ai de trezentos, trezentos mil e poucos reais né, então apenas 

essa escavadeira se a gente colocar o que gastou com a escavadeira e vai gastar com a festa já empata, 

já da um empate, então não tem déficit né, e nós estamos aguardando agora que devera ser entregue 

por ocasião do governo se tudo der certo um carro pipa né, nós teremos ai o segundo carro pipa do 

município é valor ai em torno de trezentos mil reais é uma, uma parceria do governo do estado, 

deveremos também receber novos tratores agrícolas novos para atender o produtor rural e implementos 

com a emenda do senador Magno Malta então quer dizer já tivemos um empate se somarmos ai 

trezentos mil do carro pipa, mas duzentos, duzentos e cinquenta mil dos tratores agrícolas mais o que 

tá sendo gasto diariamente na execução de poços, de barragens é nós ate falamos aqui na sessão 

anterior é foi construído um poço artesiano com mais de 100 metros de profundidade lá na comunidade 

de São José da Br, não deu agua teve um probleminha parece que vai ter que fazer o serviço 

novamente, mais a prefeitura tem que pagar, dando agua ou não ela tem que pagar né, tem um custo foi 

furado um poço também na comunidade de Antas, lá tem uma agua maravilhosa né muito produtiva né 

vereador Itamar, foi furado um poço em Santa Tereza,  tem uma agua maravilhosa só pra gente ter uma 

ideia cada poço é em torne de quinze, vinte mil reais né, o custo da perfuração de um poço desses, 

então a prefeitura tá conseguindo mandar, fazer e pagar não tá tento problema já existe um pedido na 

comunidade Valão do Viagem pra furar um poço desses, tivemos na sexta feira nós chegamos 

atrasado, nós chegamos um pouquinho atrasos aqui, nós tivemos uma reunião no Alto da Biquinha em 

torno de 30 a 40 famílias reunidas e lá também tá sendo feita todo um trabalho preparatório será é 

perfurado um poço profundo para atender aquela comunidade, então se nós somarmos né três que já 

tem e mais um,  mais dois da na base de uns cem mil reais também de investimentos da prefeitura, 

então eu me sinto assim bastante a vontade pra poder votar esse projeto a favor, a favor desse projeto 

da forma que os nobres colega vereador Sandro me colocou aqui, porque se a prefeitura não estivesse o 

papel dela de socorro para que o produtor rural para amenizar o problema da seca ai meu voto seria 

contrario, então diante de tudo que tá acontecendo de positivo, já foi dito aqui o decreto de emergência 

ai o prazo dele expirou, expirou no ultimo dia 26, então não, não estaremos é, é tomando nenhuma 

iniciativa contraditória ou seja, o município hoje ele esta é digamos assim, não tem nenhum 

impedimento pra realização de qualquer tipo de evento, naquela época, naquela época o carnaval não 
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foi, não pode ser realizado no nosso município, e olha que eu gosto de carnaval né, olha que eu gosto 

de carnaval eu sou da época da bateria do vai quem quer, a primeira escola de samba que foi colocado 

na rua, tá ali minha esposa Rita Costa ela foi a grande é incentivadora que criou o evento e nós, nós 

adotamos e colocamos uma linda escola de samba nas ruas do carnaval de Atílio Vivacqua, então nós 

temos historias a respeito do carnaval no nosso município é aquela oportunidade que não pode  

prefeitura não colocou aporte financeiro pra realização do mesmo porque, primeiro inicialmente 

estávamos no processo de judicial requerendo o decreto de emergência, então seria uma grande 

incoerência é realizar tal evento, apesar da criticas, as criticas que aconteceram, então é... /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só pra enriquecer o discurso de vossa excelência nós 

estávamos dependência da homologação do governo federal. /José da Costa Neto (Vereador):- 

Exatamente homologação por parte do governo federal, se a gente faz festa o próprio governo federal 

poderia tomar uma decisão no seguinte poxa se eles tão pedindo a homologação do decreto de 

emergência mais tão, tão  pulando, tão então quer dizer a naquele, naquele momento a decisão foi 

correta o município, conquistou essa homologação do governo federal, posteriormente, posteriormente 

ali é estadual tanto é que o carro pipa tá vindo em função dessas, dessas atitudes caso contrario nós não 

teria acesso nenhum, a nenhum tipo de recurso, então eu fico bastante tranquilo para votar favorável 

para este projeto e fica aqui novamente meu pedido que o voto do vereador Pedro seja favorável ate 

porque ele não é contra a festa eu vejo que ele pode votar favorável pra este projeto que não vejo 

nenhum problema, com relação presidente ao, a venda ao projeto 058 de 2014 é nós temos é eu fiz 

uma consulta rápida a direção da mesa nós temos um voto favorável junto a comissão, o voto contrario 

de outra comissão então, no entendimento o projeto pode tramitar normalmente nessa Casa, inclusive 

ser votados por nós é vereadores, então pro momento é isso que nós, nós temos pra dizer agradeço a 

presidência e todos os vereadores, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa Sobreira. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Excelentíssimo senhor 

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

amigo, procurador desta Casa, companheiro doutor Moacyr, meus colegas vereadores é todos que nos 

visita nesta noite, é muito importante a presença de vocês, Renam prazer em vê-lo aqui nesta Casa e 

hoje depois da inauguração é o primeiro dia que eu venho usar essa tribuna,  então eu estou muito feliz 
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de estar aqui, de ver essa plateia tão linda, nosso vice-prefeito nos visitando aqui esta noite, é muito 

importante essa participação de vocês aqui conosco são amigos mesmo continue mesmo participando 

porque essa Casa é de vocês, a nossa secretaria sempre participando também, a nossa secretaria o 

vereador Zé Papaceni ela tá quase batendo com o nosso amigo Batista quase 100% né, eu acho que ela 

vem mesmo pra  participar, não é por sua causa não, obrigado, bom enfim, é falar primeiro eu vou 

falar do Ademir,  Ademir Torres meu amigo tá, eu digo Ademir que você é um homem incansável, 

hoje, hoje  eu vo te dar um parabéns em nome de todo cidadão Atilíense, que eles tem que te agradecer 

por você ser essa pessoa especial, essa pessoa incansável a procura dos direitos humanos de cada 

cidadão daqui desse município, sei que você corre esse mundo ai atrás disso, parabéns e peço perdão 

por não estar aqui na sexta feira eu tive um compromisso pessoal, por não estar aqui na sexta feira tá, 

mais você sabe que sempre pode estar contando comigo, é em relação aos projetos eu acho que já tem 

nome mesmo presidente, vai ser o órgão oficial mesmo. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- É uma sugestão... /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- É só uma sugestão, já 

coloquei aqui como nome, bom em fim é esse projeto foi um projeto né que foi discutido, esse projeto 

realmente nós fomos procurados pelo executivo, fomos realmente é na verdade não convocados, mais 

convidados carinhosamente pelo o, o, o, pelo chefe de gabinete pra nos dar toda explicação desse 

projeto, e eu fiquei encantada, eu ate sabia que existia isso, mais da forma que acontecia eu achava 

difícil mais como hoje eles querem oferecer ao nosso cidadão o, para todos nós de uma forma mais 

simplificada, ou melhor dizendo de uma forma mais fácil de ser compreendida, é quem for, ou seja 

olhar o site da prefeitura, isso é muito importante e melhor ainda né, vai haver uma redução no nosso 

gasto, quer dizer gasto porque é todo município que realmente é muito alto, isso é realmente muito 

interessante, eu tenho certeza esse projeto hoje vai ser aprovado unanimidade aqui nesta Casa, com 

relação ao projeto do, da criação do cargo comissionado, eu, eu realmente continuo é com o mesmo 

pensamento, eu não sou favorável a este projeto é eu tive ate pesquisando os valores com relação a 

cargos superiores dentro de Atílio Vivacqua né, que aqui tá falando ensino médio, com salario de dois 

mil novecentos e oitenta e nós temos cargos superiores ai que tão recebendo dois e duzentos, é medico 

né especialistas ai recebendo menos né que um cargo de nível médio, então honestamente eu sou 

contra esse projeto, bom e em relação ao projeto da festa, como eu disse a, a, ate que nós fomos 
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convidados carinhosamente pelo executivo onde quis nos participar, esse projeto aqui nos diz as 

considerações dele eu não sei se os colegas vereadores puderam perceber que se houve uma reunião 

com os secretários do município com relação a organização desta festa, que se houve uma reunião com 

o conselho municipal de desenvolvimento rural e se houve né o entendimento que precisa pros nossos 

jovens né, pro comércios e eu acho que os vereadores tiveram participando de uma reunião também ate 

no ministério publico onde estiveram passando uma fase ate muito difícil, uma fase ate muito grave em 

relação a segurança publica, enfim estou dizendo também que são considerações que são importantes 

eu não fui convidada pra nenhuma dessa reuniões, eu não participei de nem uma reunião dessa, 

ninguém me passou isso, eu não vejo isso como é uma coisa que precisa fazer nos gente participar, é 

como o próprio presidente disse é uma divisão de responsabilidade, e eu não sei se eu vou como 

vereadora participar dessa divisão, então talvez eu não seja favorável a este projeto, porque como foi 

dito ate pelo vereador Pedro essa responsabilidade é do executivo, diz tudo ali como o presidente disse 

houve um pedido de decreto estabilidade publica, enfim eu não vejo, e eu não sei se eu vou novamente 

presidente se eu vou dividir responsabilidade, não tenho interesse a isso, então em relação a esse 

projeto eu tenho esse pensamento, e em relação ao projeto também da venda, da dali, daquele imóvel, 

é o vereador Pedro talvez na hora de falar aqui presidente talvez ele não tenha se expressado é melhor, 

vossa excelência mesmo disse ate na gestão passada, no seu biênio passado que se houvesse duas que 

iria ate pedir, cobrar a comissão de obras pra dar um outro parecer, se houvesse ai sim Pedro o que voe 

quis dizer, se houvesse dois pareceres é na outra câmara, é sim, se os pareceres contrários, de todo 

dois, teve um parecer contrario de uma comissão e um parecer favorável de outra comissão, não foi de 

todos dois, sim dos dois projetos tanto da venda quanto, da licitação houve sim, isso ai e o presidente 

havia dito Pedro talvez você não tenha entendido é que se houvesse duas comissões dando parece 

desfavorável o projeto não iria nem pra pauta, não foi isso presidente, desfavorável, então talvez foi 

isso que o Pedro quis dizer e não soube é,  é,  é como que eu digo, e as comissões e foi ate vossa 

excelência que havia dito isso, é então presidente em relação a este projeto... /José da Costa Neto 

(Vereador):- Vereadora me permite uma parte? /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Sim... 

/José da Costa Neto (Vereador):- Eu agradeço a parte de vossa excelência, apenas é contribuir para 

esse assunto, é foi pedido o parecer de uma terceira comissão de obras para o projeto da rodoviária, por 
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ser tratar de obras, efetivamente de obras, não sei se já aconteceu né, mais nesse projeto especifico da 

venda do imóvel ao lado da rodoviária apenas duas comissões ai nós temos uma contraria e uma a 

favor ao projeto, no entendimento da própria direção da Mesa que o projeto pode tramitar 

normalmente. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Talvez vossa excelência não tenha 

entendido é isso que eu quis dizer, não to dizendo que foi favorável e desfavorável todas duas tanto da 

obra quanto da licitação, ai pediu-se pro projeto um terceiro parecer é isso que o Pedro estava 

querendo dizendo né presidente, então é isso si é da rodoviária ou da venda eu não sei, eu to falando 

que foi isso que o Pedro tava querendo dizer, então é isso que eu quero dizer, agradecer a Deus 

realmente pela presença de vocês e gostaria estar sempre vendo os aqui, brigado. /Romildo Sérgio 

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

Senhor presidente volto a tribuna somente pra fazer aqui as minhas, as minhas correções, na verdade 

quanto ao projeto 058 que versa sobre a questão da venda eu, eu confirmei que uma comissão teria ao 

contrario, teria dado parecer ao contrario, que dizer na verdade eu entendi dessa forma quero justificar 

quero voltar novamente a falar sobre o projeto que versa sobre a festa é fiquei atentamente ouvindo o 

vereador líder do prefeito vereador Zé da Costa Neto, quero primeiro parabenizar o secretario na sua 

ausência o secretario de agricultura pelo seu trabalho, o vereador ele vela essa visão em relação ao 

apoio ao produtor rural, em relação ao trabalho sendo feito direcionado ao produtor rural, quero só 

dizer também que é recurso federal que uma pareceria do município, recurso federal é são recursos né 

que o prefeito né com sua parceria em contra partida vai se realizando e é fundamental, quero 

parabenizar o secretario Márcio juntamente com o responsável pelo Incaper que acompanha né os 

projetos parabéns, trabalho fundamental, mais só quero retratar isso né prefeitura com recurso federal 

fazendo esse trabalho muito importante em relação a seca né, a crise da seca que nós passamos, pelo 

atual governo então... /José da Costa Neto (Vereador):- Recurso federal, não entendi, como assim 

recurso federal... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Recurso federal não é recurso nosso 

próprio da prefeitura que tá fazendo isso, não é recurso do nosso município é recurso de manutenção, 

são projetos que sai da secretaria de agricultura que destina o é o coletor né, acabou de dizer sobre o 

decreto... /José da Costa Neto (Vereador):- Me permite uma parte, me permite uma parte? /Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Permito. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 
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Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Eu queria só dizer vereador que exatamente ao 

contrario que vossa excelência esta dizendo, o nosso município hoje, o município hoje inclusive ele fez 

ate uma opção de talvez nem prolongar o decreto de emergência porque o que tá sendo feito de socorro 

imediato aos nossos agricultores, pra minimizar o problemas da seca são recursos municipais, recursos 

é municipais, inclusive a aquisição, a aquisição da escavadeira hidráulica é trezentos e poucos mil 

reais, então veja bem quando diz os dois tratores agrícolas ai sim é um recurso, mais ainda não chegou, 

a gente aguarda é uma emenda parlamentar a gente espera que chegue mais, eu quero deixar assim 

bem claro o que esta sendo feito de socorro imediato aos, aos nossos agricultores é estritamente 

recurso municipal, obrigado. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Estou passando o que o 

secretário me passou em relação a isso tá, eu sei que maquina lá, eu posso ter entendido ao contrario 

mais eu estava conversando com o secretario de agricultura a respeito de socorro emergencial (?) (?). 

/José da Costa Neto (Vereador):- Trouxe muito né prejuízo pro nosso estado porque chegou um 

centavo ate hoje do governo federal pra socorrer aquelas famílias que perderam suas casas, se o 

município não fizer o dever de casa dele, quer dizer esperar que o governo federal é principalmente é 

passar sufoco , obrigado vereador. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Estamos colocando um 

serviço eu não posso dizer por que não tenho um documento foi uma conversa que eu tive com o 

secretario de agricultura vou voltar lá, pra ter mais consciência em relação a isso pra que ele me afirme 

esse documento pra que eu possa esta afirmando, eu quero fazer a outra questão em relação a festa eu  

quero novamente frisar, frisar obrigado a vereador pela sua exigência do voto especial, entendi a sua 

colocação, entendi a sua, a sua tese em relação ao voto, só quero afirma essa questão quando no inicio 

do mandato eu vereador Pedro fiz um pedido ao executivo um reajuste no ticket alimentação, convidei 

pra gente ter uma conversa em relação a isso ele me respondeu que somente que não teria reunião 

devido é o teto, não poderia haver, por causa da folha de salario ultrapassar, quando a gente fala em 

relação a reduzir custos, quanto a festa, novamente eu não sou contra a festa, precisamos ter a festa, 

deve ter a festa, to falando a desnecessariamente de um vereador ter que votar um projeto lei 

autorizando valores, é essa a questão que eu estou dizendo e ninguém entendeu errado, essa a questão 

só que eu entendi vereador, só que eu entendi, o que eu entendi vereador o ex-prefeito Almir, e vice 

prefeito no inicio do mandato eu justifiquei isso a questão dele não ter votado aqui este projeto para 
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que seja autorizado isso né, e foi um do prefeitos né que deu aumento salarial a todos os servidor, foi o 

único prefeito que deu, que fez, deu ai 6,27 ai eu falo nessa categoria, nós poderíamos ver essa questão 

ai, eu não, sim vereador, eu não to dizendo que o município não pode fazer a festa, eu não to dizendo 

que o município não tem que fazer a festa, eu não to dizendo que os valores, eu to dizendo da 

responsabilidade do legislativo autorizar a festa ou não, é isso que eu to falando, daqui a pouco 

vereador o projeto vai tá em votação, daqui a pouco o projeto vai tá em votação eu posso votar 

contrário, votar favorável ou vo me abster do voto, isso não significa que a festa não vai acontecer, 

significa, significa vereador então é isso que eu to dizendo, agora porque que o vereador tem que 

autorizar um valor dentro de uma crise, que ainda continua no momento em que nós, continuamos em 

crise, essa é a questão eu quero, eu quero... /José da Costa Neto (Vereador):- Vereador, vereador, eu 

posso fazer uma pergunta a você? /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu quero parabenizar, 

eu quero parabenizar... /José da Costa Neto (Vereador):- Eu posso fazer uma pergunta, uma 

pergunta, uma pergunta, uma pergunta? /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu quero 

parabenizar, eu quero parabenizar o nosso amigo Ademir defensor do direitos humanos né Ademir, e 

nós tivemos a oportunidade na ocasião de estarmos acolhendo né ele nessa Casa, fiquei muito feliz 

com a participação de tantos visitantes aqui nessa Casa, é muitas pessoas ali defendendo os direitos 

humanos e o Ademir é incansável, o Ademir é aquele aquela pessoa que te ver, que coloca a cabeça 

pra apanhar em defesa do irmão, então parabéns Ademir, parabéns a organização, é quero aqui te 

render o meu apoio em relação ao seu trabalho, as vezes a gente não teria tanta condição é ainda física 

de acompanhar essa explosão, essa dedicação que vossa excelência tem, mais a gente se coloca ai né a 

sua disposição pra que, no que a gente puder ai ajudar nesta questão dos direitos humanos, nós 

sabemos que é um desafio muito grande, como foi colocado aqui um desafio, é que as vezes quem 

defende a causa humana as vezes ela  não tem muita, muito apoio, não tem muito e as vezes quase 

nada, mais é importante a pessoa da sua índole que consegue aplicar esse trabalho é sem, sem olhar a o 

que pode acontecer, sem olhar a sua condição então quero parabenizar pela festa é no domingo, no 

domingo eu não pude participar, nós tínhamos um evento lá é na comunidade é quase que nesse 

mesmo horário ai gente não pode participar te dar atenção ai, mais tivemos uma boa parte no sábado, e 

durante a noite participamos do jantar, foi oferecido um jantar pela organização, mais que, que, que 
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assim que precisar do vereador,   precisar tamos ai pode contar com o nosso apoio ok, então parabéns 

ai por todos os companheiros ai que de equipe que deu os eu apoio e quero agradecer ao presidente 

pela oportunidade eu se senti quase só presidente ai depois o vereador Zé Papaceni chegou e teve ai 

um suporte, a gente tava ai falando sobre, falou representando toda a Mesa, representando o 

presidente, deixamos que a população ficassem bem a vontade né porque essa Casa aqui pertence ao 

povo é pro povo, possa usar esse espaço pra aquilo que é de melhor, então com isso pra que nós 

possamos demostrar o nosso empenho, a nossa gratidão a todos aqueles que vem fazer um trabalho 

para o desenvolvimento  do município, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Comprimentar a Mesa presidente 

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

Travaglia, nobres colegas vereadores, funcionários da Casa prestando um serviço maravilhoso, 

prestando um serviço maravilhoso, pessoas que nos prestigiam, posso assim falar nesta noite já né 

comprimentar ai o vice-prefeito Almir Barros, Leandro, Samuel, Romero, Hilton, Eli, Edimar, tem um 

rapaz ali que eu não sei o nome do lado do Romero, Erlan, Ademir, secretaria de educação Rita Costa, 

ex-vereador Eurico Venturi hoje presidente do sindicato, Batista posso assim falar do Batista que 

novamente deu continuidade nas reuniões que ele tinha trocado também seu horário de trabalho, 

parabenizar o Batista é uma satisfação bem grande estar aqui, a gente esta ouvindo atentamente as 

falas dos nobres colegas é só pra lembrar quero vereador Pedro Sampaio é pela sua reivindicação que 

vossa excelência fez falar sobre o medico para o Alto Niterói parabenizar o vereador que foi a gente 

também tem frequentado um pouco lá na AMA a gente vê e as vezes passando no Alto Niterói as 

pessoas falam pra gente também, vossa excelência pode ter certeza que vamos estar aqui já tem meu 

apoio e pra mim vossa excelência foi também feliz na sua reivindicação porque a AMA eu tive a 

oportunidade de estar ali varias pessoas idosas passando ali naquele local e carros realmente em alta 

velocidade então tem, temos que se tomar uma providência imediatamente para que possa estar assim 

construído um quebra molas ou alguma coisa, tem que se tomar uma providencia enfim, conta comigo 

vereador, pode contar com esse voto favorável sobre sua  reivindicação e parabenizar aqui o Ademir 

sobre direitos humanos  que os nobres colegas estavam falando aqui comentando mais ele é o seguinte 

ele não só trabalha com os direitos humanos não, o Ademir trabalhou o dia todo no sol quente lá em 
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Antas fazendo uma cerca que eu tive, eu estava ate na praia rapaz foi obrigado vim cumpri no dia da 

reunião que aconteceu, ele contou as pessoas que estavam na reunião incluindo eu e eu fui obrigado no 

outro dia estar presente mais graças a Deus né Ademir a cerca foi feita, nos reunimos o conserto 

porque você realmente foi um herói e a turma depois ficou espantada de tanto ver o Ademir trabalhar, 

pois Deus nos ajudou como temo nos ajudado sempre e pela essa chuva que Deus assim possa estar 

nos abençoando a cada dia a cada momento é quanto a festa vereador Pedro e Zé da Costa Neto, 

vereador Sandro é eu não vou entrar nesse mérito onde cada um tem seu direito e não vou entrar em 

méritos pra falar, eu voto favorável  porque se não acontecer a festa, o carnaval teve critica e agora se a 

câmara não votar nós vamos correr o risco de ser criticados também então assim independente de 

qualquer coisa já fica aqui registrada na tribuna que meu voto é favorável independente de qualquer 

outro assunto,  e vo quero falar parabenizar o prefeito Zé Luís pelo trabalho que vem acontecendo ali 

na direção do secretario Márcio incansável é fazendo barragem, poço, hoje lá no nosso sitio graças a 

Deus vai fazer uma se Deus quiser que papai do céu que ilumine que ele consiga ate pelo tamanho 

conseguir encher pra gente ver agua com abundância e fizemos mais algumas, alguns poços porque 

passamos por uma crise horrível sem agua na qual foi feita um, esse poço, um desses poços foi feito 

na, no nosso sitio ate é o carro pipa chegou a levar agua pra manter uma nascente que tinha pro gado 

beber agua, só somente pra beber agua porque o capim podia ate varre com a vassoura, ate hoje tá 

saindo um verdinho mais, coisa assim no nosso estado tá terminado o período quem manda no nosso, 

no nosso patrimônio é eu fico feliz como o vereador José da Costa disse que chegou uma reta nova e 

também já esta sendo usada como o trator ainda vai chegar e carro pipa mais é quase que certeza que 

esse carro pipa vai chegar e ate mais ou menos a gente já calculou o valor de trezentos e cinquenta mil 

reais com o carro pipa então quer dizer quanto a festa só mais o trator para o nosso município mais o 

gasto que os produtores vão ter para custo, para suas necessidades só isso ontem eu tive a oportunidade 

de como o ex-vereador Eurico Venturi nós participamos da reunião do conselho é presidente do 

sindicato Eurico Venturi ouviu, que é um valor bastante estimado e a gente fica muito feliz porque o 

nosso município esta de parabéns com atendimento de alta qualidade e o mais importante com recurso, 

com recurso próprio, recurso do próprio, do próprio município, isso é uma felicidade muito grande, 

porque isso ai é dinheiro que nós, nosso povo do nosso município eu quero agradecer mais uma vez ai 
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pela presença do vice-prefeito Almir porque a gente Almir sempre fomos amigos to falando aqui de 

coração, as vezes a politica ela tem é o lado partidário mais a amizade da gente sempre foi unida, mais 

cada um com seu cada um, e amizade é amizade, Eurico parabéns pela sua presença, e eu gradeço a 

todos a presença de cada um... /José da Costa Neto (Vereador):- Vereador me permite uma parte? 

/Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Uma parte permitida. /José da Costa Neto (Vereador):- 

Presidente? /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Parte concedida ao vereador líder... 

/José da Costa Neto (Vereador):- Desde já agradeço a vossa excelência pelo espaço concedido, eu 

quero vereador parabeniza-lo pela sua decisão de voto favorável, e é importante, é importante que nós 

possamos olhar aqui hoje como um todo né, então a nossa comunidade, a nossa sociedade ela é 

composta de vários segmentos, nós temos o segmento da agricultura né, o segmento do comercio, o 

segmento da indústria, temos os jovens, temos a população urbana né, então quero parabenizar vossa 

excelência aqui e dizer mais uma vez é não tem problema nenhum votar favorável a esse projeto... 

/Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Com certeza... /José da Costa Neto (Vereador):- Ate 

porque o prefeito tá buscando uma transparência, uma transparência naquilo que vai ser realizado, 

então se fosse o contrário ai sim merecia o nosso questionamento, ou seja tá realizando uma evento e 

não tá mostrando da onde vai sair o recurso, qual o valor que pode ser colocado para a realização do 

mesmo, então quero parabenizar vossa excelência pela sua, pela sua manifestação de voto é, é a 

mesma manifestação minha, nós precisamos entender que por exemplo o comercio, o comercio local 

ele aguarda esse evento né, eu costumo dizer que para, para o comercio é como se fosse a colheita do 

café uma vez no ano... /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Exatamente... /José da Costa 

Neto (Vereador):- É a festa magna da cidade, é maior evento que nós temos na cidade então o 

comercio necessita desse evento né... /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Com certeza...  

/José da Costa Neto (Vereador):- Para elevar as suas vendas, gerar empregos, gerar rendas circular 

dinheiro no comercio né, isso vai gerar impostos, com certeza o município vai arrecadar mais 

futuramente, então só lembrando, só reforçando a nossa decisão, a sociedade é composta de vários 

segmentos é logico é com todo respeito e carinho que nós temos com nossos agricultores mais socorro 

imediato ele esta sendo dado, então o município hoje ele se vê tranquilamente na condição de realizar 

esse evento porque tá fazendo o dever de casa dele né, eu esqueci de colocar nas minhas falas por 
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exemplo que CAR que é o cadastro ambiental rural, uma coisa que se o produtor rural for contratar um 

o consultor ele vai gastar um, dois, três, quatro, cinco mil reais, a prefeitura manda fazer sem custo 

nenhum pro produtor rural, isso foi uma decisão do conselho de agricultura, certo e o prefeito colocou 

né, o prefeito e o presidente do conselho de agricultura colocou o produtor precisa da nossa ajuda né, 

tá então essa ajuda tá sendo dada de varias maneiras, de varias formas, se não tivesse, se o município 

não tivesse dando esse socorro o meu voto seria contrário a realização do evento, mais eu me sinto 

bastante a vontade pra tá votando a favor, parabenizo mais uma vez vossa excelência, obrigado. 

/Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- O vereador José da Costa Neto obrigado pelo 

esquadrejamento, é eu fico bastante feliz também pelas falas que eu acabei de ouvir, porque realmente 

é o que tá acontecendo no nosso município, a gente não pode falar em contrario porque é o que esta 

acontecendo e é a realidade e nós  hoje os produtores rurais e o produtor rural enfim ele tá, ele não tem 

aonde ele se assegurar então precisa desse apoio, e nós precisamos fazer uma coisa sem que tenha 

gasto, isso é uma maravilha... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Uma parte? /Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- Parte concedida vereador... /Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Obrigado vereador pela parte, vereador parabéns pelas suas considerações, eu quero só 

aproveitar essa parte pra frisar uma questão, uma certa insegurança que eu sinto da parte do vereador 

Zé da Costa Neto, ele disse que o executivo quer apresentar transparência nessa festa, e as outras como 

que faz, então eu quero só frisar, vereador não sou contra o projeto quero só expor, só expor a 

população Atilíense e as demais vizinhas, ou vizinhos em relação ao projeto que não to votando contra 

a festa, não vejo necessidade de ter o projeto, e vossa excelência tá inseguro em relação a isso, to 

expondo a população, eu to me expondo com toda clareza tá, eu não vejo necessidade de votar a festa, 

agora se existi uma insegurança em relação a outras decisões tomadas anterior, em relação ao carnaval, 

em outras questões ai não cabe a mim dividir essa infelicidade ai, é isso que eu quero colocar vereador 

ai, não sou contra a festa, não sou contra, num vejo necessidade de projeto, novamente to falando isso 

porque não vejo necessidade de projeto, obrigado pela parte vereador. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- É eu, de nada vereador Pedro, eu ate porque, eu não vo entrar nesse mérito já disse aqui 

antes nas minhas falas, vossa excelência pediu uma parte e já tocou no nome do vereador José da 

Costa Neto, e eu não posso nem responder, muito obrigado a todos, uma boa noite.  /Romildo Sérgio 
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Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Eu 

voltei a essa a tribuna só pra agradecer a presença do Eurico, a presença do Erlan e a presença do 

secretário Niltinho e outro jovem que chegou ai, eu não sei o nome dele, agradecer a vocês e também 

dizer a vocês que eu sou uma pessoa que sou festeiro gosto de festa e sou favorável ai fui encabeçado 

ai juntamente ai o projeto para que aconteça a festa, porque vi vários municípios por ai gente que não 

teve a festa e o nosso povo festeiro, já não teve o carnaval, então eu sou favorável pra que aconteça a 

festa, e não seja uma festa... /José da Costa Neto (Vereador):- Vossa excelência me permite uma 

parte? /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Pede pro presidente... /José da Costa Neto 

(Vereador):- Presidente é eu queria, eu queria nobre colega vereador Jovaci, apenas dizer o seguinte, 

me parece, me parece que tem muita gente que tá se frustrando, ou tá ficando frustrada pela a grande 

verdade é essa pelo não acontecimento da, do evento não é, muita gente tava esperando de repente a 

não realização do evento pra poder já criticar, certo, isso é pelo meu entendimento, quer dizer não ter o 

carnaval foi um ato criticado, e se tivesse tido o carnaval será que eles teriam indo lá criticar que tivera  

tido o carnaval, então a mesma coisa tá sendo, tá sendo é em relação a exposição né pecuária, a  

realização deste evento então, eu to vendo to percebendo que tem gente que tá ficando muito frustrado 

com  a realização deste evento e tá esperando a não realização pra criticar e agora ele vai ter também  

pra criticar, então essa sim, vereador com todo respeito, nobre colega é vereador Pedro Sampaio, isso 

ai sim não passa de uma grande insegurança, a pessoa não saber na verdade o que, o que, que quer na 

verdade, eu to aqui já manifestei e sempre manifesto a minha posição, sou favorável ao evento, 

parabenizo vossa excelência por manifestar o seu voto favorável, me sinto muito, muito a vontade pra 

votar no mesmo e volto a reafirma diante do que esta sendo dado de socorro aos nossos agricultores eu 

quero e volto a reafirma os seguinte também a nossa sociedade ela é composta de vários segmentos 

nós não podemos olhar apenas para um segmento né, nós temos que olhar pra todos e ai eu vejo de que 

o evento vai atender os barraqueiros, vai atender os comerciantes do nosso município, vai atender a 

nossa juventude, enfim então parabenizo vossa excelência pelos, pela sua manifestação favorável, 

obrigado.  /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Queria dizer pra vocês que hoje nós temos 

caminhão caçamba duplo né, foi ate veio a ordem do governo federal esse caminhão, esse caminhão 

ele tem feito um trabalho muito bom ai, na lida região serrana, puxando ai um 427, obrigado puxando 
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silagem para o município direto, atendendo o produtor rural, sem custo, temos também na região de 

São José da Br, aos produtores rurais tá sendo atendido prova disso, temos prova viva disso, porque o 

prefeito tinha um rapaz necessitando que fizesse um poço, fez o serviço o doutor Robson ficou feliz da 

vida, nem lá eu fui acompanhar, eu gosto de repetir e nossas estradas tão sendo bem feitas hoje, eu ate 

apesar de pouca chuva a estrada fica ate melhor né, né mais eu queria mesmo que chovesse mais, que a 

estrada fosse melhor, precisa muita chuva, mais o atendimento tem sido bem feito, e o que é verdade 

temos que dizer, o município hoje não esta abandonado, o município hoje é um município bem 

cuidado né, nós temos postos de saúde, nós temos um secretario de saúde, tem uma sede os vereadores 

tá vereador José Geraldo Papaceni, todos que vieram pra cá, vereador Pedro de Oliveira Sampaio 

todos, vamos sentar reunir as comissões, tem problemas, problemas sempre vai existir, só quero frisar 

uma coisa, o município vai passar vários legisladores, e é muito difícil tomar conta de um município, e 

eu quero dizer as futuras pessoas que querem ser prefeitos, que aprendam o que, que é realmente 

cuidar do executivo porque no futuro cada vez vai ser pior, então gente não pense que tem um hoje no 

poder e que amanha pode ser, porque amanha vai ser complicado, eu tive uma passagem no legislativo 

em 2007 e 2008, olha essa Casa é havia tanta discursão, tanta bricas, que muitas pessoas não gostavam 

nem de vim nessa Casa, eu vi o prefeito ser comparado com um poste, isso feriu meu coração e 

prefeito foi chamado e não merecia, hoje eu quero dizer pra vocês o seguinte, o prefeito Zé Luís tem 

feito um trabalho bom, tem alguma coisa que tem que melhorar, o vereador tem todo direito de votar, 

vocês moradores que pagam seus impostos tem todo direito de cobrar, agora o que é certo é certo, o 

que é errado é errado, então gente nós temos que ter firmeza nas nossas decisões, para que amanhã não 

nos arrependemos delas, agora o que vem pra cá certo eu voto, agora eu digo projeto feito as carreiras 

dependendo eu não voto, muito obrigado.  /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Roberto, vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Só volto a essa tribuna pra as 

pessoas que chegaram depois sejam bem vindas sempre, o certo é falar um pouquinho desse projeto da 

exposição que eu não vejo tanta, tanta democracia ou tanta é de partes diferentes cada um quer contar 

uma parte, são cabeças diferentes e nós não vamos chegar num consenso ate mesmo que foi falado na 

sessão passada a respeito de governadores um defende um lado, o outro defende o outro lado, são 

pensamentos diferentes governador Casagrande fez, trouxe muitas coisas, cobramos o prefeito Almir 
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no exercício cobrou, Zé Luís cobrou, Paulo Hartung que tá no poder tem que ser cobrado, por nosso 

interesse, interesse do município, não interesse do lado A ou lado B só que hoje é a discussão tá sendo 

interesse do lado A, do lado B e eu não vejo isso como uma discursão do município, porque eu vejo 

assim é bem pro município to junto, se não for bem pro município to fora, eu tenho certeza que o povo 

quer o bem pro município né, o Roberto Alemonge sabe a critica que foi que o prefeito Castiglione 

sofreu por não ter feito a festa de Cachoeiro, você tá lá na secretaria de interior e agricultura você sabe 

o que aconteceu, então gente quem quer votar a favor da festa ou quem quer votar pra que aprove, 

vote, quem não quer não vote porque nós isso quer somos vereadores de diferentes opiniões ok, então 

só pra vim a tribuna pra falar isso um pouquinho com vocês e continuo sendo a favor e voto a favor 

desse dinheiro pra festa porque se não tivesse, porque se o prefeito não tivesse cuidando do agricultor 

ou outras partes seria o primeiro a ir contra, se tem vaca passando fome, e a prefeitura não tá 

atendendo, a secretaria não tá atendendo eu seria favorável a não ter a festa, agora tá sendo atendido... 

/Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Vereador uma parte por favor? /Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador):- Só um minuto vereador, deixa eu acabar aqui, eu tenho certeza que o senhor vai retornar 

a essa tribuna também, então só realmente explicando pra falar o meu pensamento, isso é a respeito do 

município, e não de partidos em particular, nem de pessoas em particular, eu vejo o município e 

pessoas que nos votaram, nos elegeram pra estarmos aqui, pois não vereador... /Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Obrigado vereador pela parte, vereador queria só eu esclarecer uma coisa, não 

sei se o senhor foi feliz ou infeliz na sua colocação em dizer que em relação a administração, ninguém  

se falou sobre isso não debatemos esse valor, nós estamos debatendo o projeto, ninguém aqui se falou 

em se tratar de administração mau ou bem, ate agora na discursão nós não recorremos a esse tema, as 

vezes é equivoca ate um certo ponto, porque as vezes é provocado uma discursão mais nós não tamos 

falando em administração, eu quero aqui tirar o governo atual ou municipal porque ninguém ate agora 

ninguém se tratou disso nós tamos questionando essa razão, ate porque é de plena liberdade do atual 

prefeito fazer a festa, ate agora eu não disse em nenhum momento que eu voto contra o projeto de 

festa, se tivesse  um projeto ai vereador que diz quer ou não quer a festa ai eu te diria que votaria ou 

não, eu estou dizendo que tá voltado pra mim essa questão, dizendo que eu sou contra a festa, eu não 

to dizendo.  /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Eu não citei o nome do senhor eu falei que os 
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vereadores são livres pra votar... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Vossa excelência entrou 

numa, dizendo ate questão administrativa, eu não falei em questão administrativa, então obrigado pela 

parte, eu só queria dizer isso, ate porque eu tive uma conversa com vossa excelência hoje. /Sandro 

Duarte Gariolli (Vereador):- Sim... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- E vossa excelência 

falou coisa contraria... /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Eu falei... /Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Coisa contraria... /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- A parte foi concedida o senhor 

faz o esquadrejamento da... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Obrigado pela parte vereador. 

/Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Eu só acho que eu falei o que é certo, eu só falei o seguinte se 

a administração for Almir, se for Zé Luís, for o falecido Hélio, seja quem for o que vier pro município 

eu to dentro e sei que as lá como o nosso vice-prefeito passou é uma responsabilidade, não vão fazer 

coisa pra nos prejudicar e prejudicar a eles é só isso que eu falei, muito obrigado. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa 

noite a todos, quero comprimentar ai os amigos, as amigas que chegaram ai, dizer que a Casa é nossa, 

o Hílton, o outro companheiro ai, eu volto a essa tribuna, novamente pra pedir socorro aos nossos 

vereadores, vamos lutar ai pelos postos de saúde, que tão dependendo dos médicos e os remédios da 

farmácia, se os amigos puderem dar forças pra gente tamos ai pra se unir e caminha ai, um abraço a 

todos.  /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vou pedir ao vereador Jovaci que assuma a 

presidência só pra mim fazer um colocação talvez tenha ficado despercebido, tenha passado 

despercebido aos colegas vereadores, Presidência, colegas vereadores, demais pessoas que nos 

prestigiam, obrigado e essa Casa se sente honrada com a presença de tantos representantes dos 

segmentos dessa comunidade, como que tá havendo um pouco de confusão ou de engano quando se 

trata de decreto de emergência, o decreto de emergência não quer dizer que a prefeitura não tinha 

dinheiro, a prefeitura tem ate um plano de fundo  em relação a situação em que vive, em que esta 

vivendo o produtor rural, o decreto de emergência aconteceu para que o município pudesse atender os 

produtores a custo zero, aconteceu para que os produtores pudessem estar buscando alguns recursos e 

o município junto ao governo do estado e junto ao governo federal, então a intenção do decreto de 

emergência não é a prefeitura não é o município, a intenção de fato do decreto de emergência é a 

situação que estava vivendo o nosso produtor rural, mesmo porque só vai fazer a diferença nos caixas 
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do município, no caixa do município a parti do ano que vem, com a queda da colheita desse ano, com a 

queda da produtividade na pecuária leiteira, então o decreto de emergência foi pra isso, hora nenhuma 

foi pra dizer que a prefeitura não tinha dinheiro, ou que não pudesse estar atendendo as necessidades 

do município então que isso fique bem claro, porque a questão do fazer ou não fazer, a autorização 

para que o município gaste com a festa nós não queríamos dizer que o decreto lá atrás, que o município 

não tinha dinheiro e agora tem dinheiro pra fazer, nada haver uma coisa com a outra, o que repito a 

nossa intenção, a intenção do município com o decreto de emergência era socorrer o produtor rural, da 

forma que esta sendo feita, tanto que todos os custos que eram concebidos né com algum valor no 

município ele hoje tá zerado já quitou, já foi pago e esses negócios de maquinas de trator, de 

escavadeiras, da retro e também a possibilidade de todos os produtores que foi ai prejudicado pela 

estiagem, a falta de agua, de renegociar as suas dividas com os bancos credores e por isso é que foi 

importante esse decreto de emergência, por isso que nós fizemos algumas reuniões em Vitoria com os 

gerentes dos bancos, revendo a utilidade de toda carteira agrícola dos nossos, então que fique claro o 

decreto de emergência é uma coisa, a execução da festa é outra completamente diferente, o município 

nunca teve decreto de emergência por não ter dinheiro, que isso fique bem claro na hora de se votar 

esse pedido vereadores, e outra coisa nós não estamos votando aqui pelo menos no meu entendimento 

se tem festa eu to a favor da festa ou sou contrario não, o projeto tá dizendo o seguinte pedindo 

autorização para que se gaste dinheiro para a execução da festa, para que cada vereador é, vou repetir 

os encargos do projeto, autoriza o desvio de verba  com realização da festa de exposição agropecuária 

do município de Atílio Vivacqua e outras providencias, não tem sou contrário a festa ou sou a favor da 

festa, nós só vamos autorizar  esse gasto mediante a situação que se encontra o produtor rural que vai 

ter gente a favor ou que vai ter gente contra é claro é claro que vai ter, se não fizesse festa da mesma 

forma que teve uma parte da sociedade que foi contra e outra parte da sociedade favorável, então esse 

debate dos vereadores tem aqui o direito de votar de acordo com seu pensamento, com sua 

consciência, então que faça que exerça ai a sua prerrogativa de voto, pode votar da forma que achar 

melhor, eu não to conseguindo enxergar um projeto que pra mim claro, um projeto simples na minha 

opinião, tantas discursões que nós não temos em projetos de maiores importância, que não tenha tanta 

discussão eu espero que a gente possa estar votando cada um de acordo com aquilo que manda a 
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consciência e não tendo nem que justificar pro povo o nosso voto, né mesmo porque as vezes a gente 

não consegue justificar meu voto e eu consegui entender aqui que a primeira discursão do vereador 

Pedro e ate ele conseguiu me fazer entender a sua posição, mais o discurso foi aumentando tanto que já 

confesso que estou mais confuso que na primeira fala de vossa excelência na questão do projeto, 

porque seria difícil eu sou favorável a festa mais não quero que gaste dinheiro na festa, não tem como 

se fazer a festa, nós votamos é simplesmente isso o prefeito esta dividindo a responsabilidade com a 

gente, se uns acham isso interessante e outros também não acham isso não muda o teor do projeto o 

que tem para os vereadores votar é o seguinte, pedido do município, pedindo que se gaste o valor 

financeiro na execução da festa, apenas isso, mais o voto repito é de cada um, vamos usar a 

prerrogativa do voto, quem achar que deve votar favorável vota, quem achar que deve votar contra, 

vamos votar, tenho certeza que a população vai entender, o voto de cada um, e vai fazer a sua e se 

votar a favor vereador Sandro vai agradar só 50% da população, e se o vereador Pedro votar contra vai 

agradar 50% da população, mesmo porque as pessoas cada uma pensa de uma forma, cada um pensa 

de um jeito, então que a gente vote realmente ai de acordo com que nós entendemos e que a gente 

possa de uma certa forma tá encerrando essa discursão mais o projeto nos pede apenas para votarmos 

um valor financeiro para a execução da festa, ninguém vai votar favorável ou contrario a festa, apenas 

a execução desse valor por parte do município já dito por todos os vereadores que nem precisava se 

pedir, mais ser parceiro é assim espero que a gente tenha encerrado essa discursão e esta ai pronto para 

a votação dos mesmo, Lembrando ai os colegas vereadores que nós vamos estar votando agora apenas 

o regime de urgência, regime de urgência do projeto de lei numero 009 de 2015 que autoria o 

dispêndio de verbas com realização de festa da exposição agropecuária do município de Atílio 

Vivácqua e dá outras providências, apenas 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. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- 

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

Neto (Vereador):- Meu voto é favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 
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Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é 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):- Sete voto favoráveis e 

uma abstenção, foi aprovado o regime de urgência do projeto de lei 009 que autoriza o município ao 

dispêndio de verba para a realização de festa da exposição agropecuária, regime de urgência do projeto 

de lei complementar, apenas regime de urgência do projeto de lei complementar substitutivo 005 de 

2015 que dispõe sobre a criação de cargos de provimento comissionados alterando a instrutura 

organizacional do município de Atílio Vivacqua e da outras indicações, apenas regime de urgência  em 

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):- Contrario. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

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

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

favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 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 sete votos favoráveis e um voto contrario regime de urgência o projeto 

de complementar 005 de 2015, que dispõe sobre a realização de cargo de provimento comissionados, 

lembrando os colegas vereadores que esse projeto não ira a votação é apenas regime de urgência, por 

estarem sem os pareceres das devidas comissões, nós vamos estar suspendendo a sessão por dez 

minutos, para que as comissões assine o parecer do projeto de lei 009 de 2015, então esta encerrada, 

desculpe, esta suspensa  a sessão por dez minutos... Senhores vamos dar o prosseguimento a nossa 

votação, gostaria que os colegas vereadores retomassem seus assentos para darmos inicio a votação do 

projeto em pauta, dando inicio a votação dos projetos em pauta, projeto de lei numero 002 do poder 

executivo que institui o órgão oficial de empresa do município de Atílio Vivacqua e dar outras 
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providencias, na integra vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Favorável. /Romildo 

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

(Vereadora):- Desfavorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- A senhora sabe qual é 

o projeto, é do órgão oficial. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- A desculpe presidente, o 

Papaceni tava falando no meu ouvido eu acabei, mais sou favorável, desculpe, desculpe mesmo. 

/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 Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Meu voto é favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

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

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

lei que institui o órgão oficial, a desculpe, 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):- O 

vereador estava engatilhado aqui pra votar e eu esqueci perdoe me vereador, aprovado por 

unanimidade o projeto de lei 008 de 2015 que institui o órgão oficial de empresa do município de 

Atílio Vivacqua e dar outras providencias, projeto de lei 058 que define imóvel pertencente a 

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

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

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

Desfavorável. /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):- Contrario. /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):- 

Desfavorável. /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 
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(Presidente):- Com cinco votos favoráveis e dois, três votos contrários aprovado o projeto de lei 058 

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

municipal aliena-lo e dar outras providências, projeto de lei numero 009 de 2015 que autoriza o poder 

executivo o dispêndio de verba para a realização de festa da exposição agropecuária do município de 

Atílio Vivacqua e dar outras providencias, vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador): 

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

Sobreira (Vereadora):- Desfavorável. /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):- Contrario. /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):- Meu voto é 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 projeto de lei 009 de 2015, por dois, 

quatro, seis votos favoráveis e dois votos contrários, horário de liderança PSB, horário de liderança 

PSDB, bom não tendo mais nada a deliberar nós cobramos aos colegas vereadores o nome pra escolha 

do Atilíense presente e ausente, como estávamos nessa definição da questão desse projeto de lei 009, 

peço encarecidamente que os colegas tragam na próxima sessão, porque vamos ter que fazer, analisar, 

votar e definir a escolha do Atilíense presente e ausente para 2015, então que tragam realmente porque 

vai ser a sessão só temos essa para incluir nesses festejos a escolha do Atilíense presente e ausente, não 

tendo mais nada a deliberar, agradeço a presença de todos aqui nessa sessão, em especial a secretaria 

Rita, o Niltinho, o vereador,  ex-vereador Eurico, vice-presidente Almir, aos servidores, a todos vocês 

que vieram aqui prestigiar essa sessão, obrigado, volte sempre 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, 28 de Abril de 2015. 
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