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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Aos vinte nove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, às dezessete horas, reuniu-se o 

Poder Legislativo Municipal no Plenário Édson Luiz dos Santos na Sede da Câmara Municipal de 

Atílio Vivácqua, situada na Praça José Valentim Lopes nº. 06- 2º Andar, Centro - Atílio Vivácqua - 

ES, sob a Presidência do Vereador Romildo Sérgio Abreu Machado. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Senhores com a graça de Deus declaro aberta mais uma sessão Ordinária 

desta Casa, passaremos a composição da Mesa gostaria de estar convidando o vereador secretario 

adoxo Jovaci para fazer parte da Mesa diretora, assim como também o nosso procurador Dr. Moacyr, 

gostaria de estar convidando o vereador Jose da Costa Neto para fazer a Leitura do texto bíblico que se 

encontra em Zacarias 2  de 10 ao 13. / José da Costa Neto (Vereador):- Zacarias 2 versículos 10 ao 

13. Javé está com seu povo- Vamos, vamos! Fujam da Babilônia - oráculo de Javé - pois eu  dispersei 

 vocês pelos quatro ventos - oráculo  de Javé.  
 
Ai, filhos de Sião  que moram na  Babilônia,  fujam! 

 
 
Porque assim diz Javé dos exércitos, depois que a glória me mandou às nações que roubaram vocês:  

Quem fere a vocês, fere a pupila dos meus olhos. 
 
Pois eu agito a mão contra eles, e serão  despojo 

 para aqueles que eramseus escravos. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos exércitos quem me

 mandou. Palavra do Senhor graças a Deus. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Em 

seguida passo a palavra ao vereador secretario Jovaci para que faça a leitura nominal dos vereadores. / 

Jovaci Duarte Lopes (Secretário em exercício):- Vereador Itamar? / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Secretário em exercício):- Vereador Pedro Sampaio? 

/ Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. / Jovaci Duarte Lopes (Secretário em 

exercício):- Presente, vereador Jose Neto? / José da Costa Neto (Vereador):- Presente. / Jovaci 

Duarte Lopes (Secretário em exercício):- Presente, vereador Zé Papaceni, presente, Roberto 

Alemonge ausente, Sandro Duarte, Gessiléa e vereador Romildo Sergio Presente, Vereador Jovaci 

presente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Continua com a palavra o vereador para 

que faça a leitura da pauta e da ordem do dia. / Jovaci Duarte Lopes (Secretário em exercício):- 

Projeto de lei nº 029/2013- Poder Executivo dispõe sobre o serviço de transporte de taxi no Município 

de Atílio Vivacqua e da outras providencias. Projeto de lei nº 042/2013- Dispõe sobre o Plano Pluri 
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Anual para o Município de Atílio Vivacqua, para o período de 2014 a 2017. Projeto de Lei 

nº047/2013- Dispõe sobre a obrigatoriedade da previa espe. Inspeção e fiscalização dos produtos de 

origem animal no âmbito do Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias. Lei nº043/2013 

desculpa 049/2013- Estima a receita e fixa o… A despesa do Município de Atílio Vivacqua- ES para o 

exercício de 2014 e da as seguintes providencias. Projeto de lei nº50/2013- Autoriza ao Poder 

Executivo a abertura de credito adicional suplementar para os fins que especifica. Projeto de lei 

nº051/2013 – Revoga a lei municipal nº929/2011 de 1º de Setembro de 2011 e da outras providencias. 

Convite: A comissão de finanças econômica orçamento e fiscalização controle e tomada de contas da 

Assembléia Legislativa no estado do Espírito Santo convida para participar da audiência publica com o 

objetivo de apresentar para a micro região central sul Apiacá, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de 

Itapemirim, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem Alta a lei Orçamentária 

2014 que será realizada no dia 1º de Novembro de 2013, Sexta-feira as 09:00horas na Câmara 

Municipal  praça Coronel Paiva nº50-centro-Mimoso do Sul. Solicito a divulgação da referida 

audiência convidando secretários municipais, entidades, lideranças comunitárias e demais setores 

interessados. Deputado Sergio Borges Presidente da Comissão.  Comissão Eleitoral dos sindicatos 

dos servidores públicos do Município de Atílio Vivacqua. Edital de registro e chapas a comissão 

eleitoral coordenadora da eleições sindicatos dos servidores públicos do Município de Atílio Vivacqua 

–ES, no uso de suas atribuições legais e regimentais prevista não art. 43 ao art. 75 do estatuto da 

entidade faz saber: A todos que dele tomarem conhecimento que foi deferido o registro da chapa 1, que 

concorrerá as eleições para a composição da diretoria executiva e conselho fiscal do sindicato para o 

mandato de 05 de janeiro de 2014 a 05 de Janeiro de 2018, que será realizada nos dias 08 de 

Novembro de 2013 a 09 de Novembro de 2013, sendo que nos dia 08 de Novembro será realizada a 

votação itinerante no período das 07:00 horas as 17:00horas nos locais de trabalho no locais de 

trabalho dos associados e não dia 09 será estalada urna fixa na sede do sindicato na rua Antero França 

100- centro de Atílio Vivacqua- ES. Das sete horas as… das sete horas as 12 horas a composição da 

chapa 1 ficou desta forma – Diretoria Executiva – Presidente Willians do Sacramento técnico 

Agrícola, Vice- presidente Ilson Jose Gomes mecânico, 1º Secretario Leandro Fernandes França 

fisioterapeuta, 2º Secretario Marcos Morais de Abreu motorista de veiculo pesado, 1º Tesoureiro 

Alsenil Gomes Moreira motorista de veiculo pesado, 2º tesoureiro Leandro Silva Teixeira vigia, 
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Delegado sindical Roberto França Torres motorista de veículos pesados, Conselho fiscal- Elson 

Mariano Brites vigia, Greles da Silva auxiliar de serviços Gerais, Graldemir Bolonini auxiliar de 

serviços Gerais, Suplentes do Conselho fiscal Sebastião da Silva Lemos braçal, Abelardo Silvério 

Filho mecânico, Julho Cesar de Oliveira Brites fiscal vigilante sanitário. Atílio Vivacqua ES 25 de 

Outubro de 2013. Passo apalavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Dando inicio ao expediente do dia, abrindo o pequeno expediente gostaria de estar convidando o 

vereador líder do prefeito Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Queremos agradecer 

a Deus por mais um dia, dia de vida, dia lutas de trabalho nesta Casa de leis, cumprimentar o nosso 

presidente excelentíssimo senhor Vereador Romildo Sergio, secretario da sessão do dia de hoje 

excelência vereador Jovaci Duarte, cumprimentar também Dr. Moacyr nosso procurador, 

cumprimentar a todos nobres colegas vereadores, aos funcionários desta Casa, ao Batista presente na 

sessão no dia de hoje, cumprimentar a todos que também estão nos acompanhando pela internet o 

nosso muito boa tarde quase noite é com relação aos projetos que estão em pauta quero senhor 

presidente e também dando ciência a todos os nobres colegas vereadores com relação ao projeto 

029/2013, que trata da regularização do serviço de transporte de taxi no Município de Atílio Vivacqua 

e da outras providencias quero dizer que em nome do Executivo municipal nós pedimos a Mesa 

diretora que possa é tirar de pauta este projeto para que ele possa então sofrer é as adequações 

necessárias para que uma vez retornando para esta Casa nós podemos então estar apreciando e votando 

este importante projeto para o Município que ira regulamentar o serviço de transporte de taxi no 

município de Atílio Vivacqua haja visto que este projeto encontra-se na Casa já a alguns dias a 

algumas sessões então peço ao… Ao nobre colega é excelentíssimo presidente desta Casa para que 

possa então em nome apenas… A pedido ai do Executivo a retirada de pauta do projeto 029/2013 para 

que seja feita então as adequações necessárias portanto por parte do Executivo e a partir daí então um 

retorno deste projeto para esta Casa nós possemos… Possamos apreciá-lo e votá-lo o mais breve 

possível. È com relação ao projeto 050/2013 é um projeto importantíssimo,importantíssimo para o 

nosso Município é uma abertura de credito adicional suplementar é tenho certeza que por ocasião da 

vinda do governador do estado Renato Casagrande ao nosso Município na ocasião é dos festejos da 

nossa exposição não mês de Junho tenho certeza que vários…Varias autoridades, vários vereadores 

estiveram presente na…Na comitiva né? Acompanhando a comitiva do Governador e na oportunidade 
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ele esteve ali naquele trecho que vai do trevo em frente a escola agrícola ate é ate a Cofril aqui o 

abatedouro né? Cofril aqui do Município de Atílio Vivacqua naquela oportunidade a pedido do 

prefeito Jose Luiz é então o governador naquela época já prometera que iria é viabilizar recursos para 

que aquele trecho pudesse receber pavimentação e iluminação drenagem e outras melhorias 

necessárias para facilitar …Facilitar o acesso aquela que é né? Claro que não tirando mérito de nem 

uma outra empresa do nosso Município mais aquela que sem duvida nem uma a maior empresa a 

maior empregadora né? Do Município de Atílio Vivacqua uma… Uma empresa muito importante que 

é  a Cofril e nada mais justo que o poder publico através do estado e também do Município possa então 

estender as mãos a Cofril uma forma de parceria levando então as melhorias para o acesso a aquele 

empreendimento que com certeza vai trazer ai a maior comodidade de transporte né? Dos carros dos 

veículos que entram saem carregados de produtos e também dar ai mais maior comodidade e satisfação 

para todos os funcionários que utilizam daquele trecho para irem né? Ao seu trabalho e também no a 

retorno para as suas casas, suas residências então é um projeto importantíssimo temos urgência é já 

fizemos o contato com presidente Romildo Sergio é o projeto dada a sua importância ao recurso já foi 

a ate publicado não diário oficial do estado do Espírito Santo então pedimos que ele fosse então votado 

na sessão de hoje então é um credito que não estava previsto não nosso orçamento e ele esta vindo ai 

através da SEDU que, que é a secretaria estadual de saneamento adequação do desenvolvimento 

urbano então um recurso extra-orçamentário que nós precisamos então estar aprovando e autorizando 

este credito adicional suplementar então o tenho certeza que o que o nosso presidente colocara este 

projeto em votação e todos os vereadores irão com certeza estar… Estarem ai votando favorável a este 

projeto.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- A copia do convenio que ta em anexo já 

ao projeto pra facilitar ai a… Aos colegas vereadores ate a copia do convenio já ta anexo ao projeto. / 

José da Costa Neto (Vereador):- Perfeito agradeço ai a complementação do nosso presidente e 

contamos então com o voto favorável de todos os vereadores. Com relação ao projeto 051/2013 que 

revoga a lei 929/2011 esta lei 929/2011 que trata ai do Código ambiental do Município de Atílio 

Vivacqua a revogação desta Lei é em função das… Da… Da nova lei que ira ai no tear e regulamentar 

as questões relativas ao meio ambiente do Município de Atílio Vivacqua algumas coisa nós já 

aprovamos aqui né? Tem outras… Outros documentos que estão sendo preparados que com certeza 

viram para esta Casa para que a gente possa analisar e votar então esta é a revogação desta Lei se faz 
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necessário ate porquê pra não ter é duas leis ou três leis falando a mesma coisa então é tinha também 

um pedido do executivo pra que… A possibilidade de estarmos votando esta lei no dia de hoje já 

conversei com o nosso presidente talvez não será possível é por que depende de pareceres ai das 

comissões mais com certeza na próxima sessão estaremos votando este projeto de Lei quero agradecer 

é o tínhamos para o momento obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Itamar Moreira dos Santos… você já é o 4º já. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Em 

primeiro lugar presidente Romildo Sergio, assessor jurídico desta Casa que se encontra que no 

momento esta ausente Dr. Moacyr, Secretario Jovaci, nobres colegas vereadores, Batista 100% Batista, 

funcionários desta… Desta Casa de Lei e sempre estão aqui junto prestando o seu serviço também é… 

Eu quero aqui parabenizar… Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez nesta 

Casa de Lei, e parabenizar o prefeito Jose Luiz pela sua administração onde foi feito a abertura dos 

jogos de verão… Estudantil aonde as diretoras, coordenadoras se encontraram… E parabenizar 

também a secretaria de educação Rita Costa, e eu fiquei encantado que com aquela banda da Roque 

Telles Guimarães sinceramente se fosse par dar uma nota não desprezando as outras jamais mais 

sinceramente gostei demais, e parabéns que ali é a Michele conduziu muito bem e todos os professores 

que ali se encontravam também fizeram, contribuíram para que a festa fosse uma festa magnífica 

aonde os jogos que a gente ate pediu para que fosse uma parte assim… é esporte, é lazer, cultura e com 

certeza pedir a paz porque com certeza aquilo ali não é uma brincadeira pra alguém esta se discutindo 

e fazendo besteira eu fiquei muito feliz parabéns mais uma vez a todos os professores da 

municipalidade que ali se encontrava, porque se for falar o nome de todos  as vezes eu posso ate 

esquecer de alguns e por isso não vou falar. E quanto ao projeto o grande líder do prefeito aqui fez o 

seus explanejamento nós vamos estar votando com certeza e também analisando melhor é eu gostei 

grande líder Jose da Costa Neto da retirada deste projeto quanto do taxista porque já tem bastante 

tempo nessa Casa e a gente é cobrado na cidade também por alguns taxistas que também tem interesse 

de ficar trabalhar no regulamento certo mais eu acredito que agora voltando para o Executivo que 

possa estar voltando e chegando nessa Casa para que a gente possa estar votando para que fica regular 

muito obrigado e volto no grande expediente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Jose 

Geraldo Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa tarde a todos quero aqui agradecer a 

Deus por mais um dia de trabalho, que Deus possa iluminar o nosso trabalho, quero cumprimentar aqui 
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a mesa excelentíssimo senhor presidente Romildo Sergio, Dr. Moacyr, secretario senhor Jovaci, e 

assim cumprimentando todos os colegas trabalhadores os colegas vereadores e todos os cooperadores 

desta Casa e os internautas que estão nos ouvindo a respeito deste projeto ai o grande líder já nos deu 

ai algumas explicações e vamos ta analisando da melhor forma o que é bom pro Município é bom pra 

nós. Quero aqui não poderia deixar também de parabenizar ai o grupo né? Desses jogos que vão… Ta 

começando ai que tivemos ai reunidos ai na sexta feira, e quero parabenizar a todos o grupo todas as 

pessoas envolvidos, os professores diretoras, merendeiras todas as pessoas envolvidos naquele trabalho 

todas as bandas as crianças muito envolvido parabéns a todos não poderia deixar aqui também de dar 

os meus parabéns ai ali pelo a vinda ai do herdeiro do nosso colega vereador Sandro Duarte, herdeira 

né? Não o…O Eurico deve nem ta dormindo né? O Sandro então não poderia aqui parabenizar esta 

família bacana do nosso Município e se precisar voltarei no segundo expediente muito obrigado. / 

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

(Vereador):- Bom gente nesse primeiro momento eu gostaria de estar agradecendo a Deus por mais 

esta tarde cumprimentar o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio, o nosso procurador Dr. 

Moacyr todos os colegas vereadores funcionários desta Casa todos que nos acompanha ai através da 

internet gostaria de estar falando um pouco sobre o projeto 050/2013 projeto de grande importância o 

acabou de dizer a pouco o líder do prefeito vereador Jose Neto, um projeto aonde com certeza vão 

ajudar muito vai ser muito útil onde vão calcar né? Aquela rua aonde vai dar acesso a Cofril e então eu 

acho que acredito que este projeto os vereadores vão aprovar ele esta emenda isso daqui é… É um 

trabalho onde nós podemos estar presentes quando o governador esteve visitando o nosso Município e 

na época o prefeito anunciou o pedido né? E hoje esta ai tendo a resposta e nós temos que ta 

colaborando e gostaria de deixar o pedido aqui em nome do vereador Jovaci e todos os vereadores 

desta Câmara Municipal que acrescenta-se nesse projeto um abrigo que fizesse ali naquela ponto da 

subida da Cofril que acrescenta-se ao projeto e fizesse um abrigo porque eu passo direto ali todos os 

vereadores os funcionários da Cofril na hora que eles descem pra pegar o ônibus aos seus destinos de 

suas casa alguma das pessoas é as vezes ta chovendo as pessoas ficam ali na chuva, né? Então eu 

gostaria de em nome desta Casa de Lei deixar ai este pedido feito ai ao Executivo e gostaria ate de 

mostrar para todos uma foto ate que eu tenho aqui de um abrigo vai passar um foto ai vocês vão estar 

quem estar através da internet vai poder ver é um abrigo simples e com certeza vai ser muito útil e os 
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vereadores… E os vereadores acredito que todos né? Vão estar ai apoiando esta idéia nós podemos 

observar que nesta foto vereador Jose Neto ali nós temos é… A parceria né? Esse pro… Essas… 

Essa… esse abrigo em bati esta foto lá em Marataizes então aqui a gente tem muita loja né? A gente 

pode estar pedindo uma ajuda de repente né? Numa loja de moto, numa loja de auto peça. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador me permite essa parceria vereador não precisa 

procurar outras firmas não a própria Cofril faz esta parceria com o Município pra fazer esses abrigos 

nesse caso especifico que a vossa excelência ta pedindo é interesse também da empresa da abrigar 

melhor os seus funcionários nesse caso especifico a empresa a própria parceria é a Cofril. / Jovaci 

Duarte Lopes (Vereador):- Com certeza e já pensando também vereador né? Na… Nos futuros né? 

Que faz uma ali ficou bonito ai desperta interesse e se Deus quiser prevê nós vamos poder ai estar 

vendo esta realidade acontecer que é uma… Uma obra simples mais de grande valor e importância e 

mais alguns assuntos a gente volta ai no grande expediente muito obrigado. / Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Só pra ilustrar o raciocínio de vossa excelência que é perfeito nesse ponto de ônibus e 

sugiro a vossa excelência que tire esta idéia apenas desta sessão faça este convite esta parceria a 

própria Cofril marque com o Jose Carlos faça com o Executivo e de andamento para que se faça junto 

este projeto mais é preciso ate pra que vossa excelência apareça como mentor dessa idéia que eu acho 

que é excelente vossa excelência faça coloque isso num papel procure a Cofril, procure o Executivo e 

esteje deferindo tudo isso daqui nesse ponto que eu acho que é de importância muito grande e a 

respeito desse projeto 050 já que o assunto foi rematado pelo vereador Jovaci nós estamos falando que 

este projeto vai ser pra Cofril porque ajuda a Cofril mais nós temos que pensar no lado social são mais 

de 600 funcionários que usam aquilo ali fora as pessoas que usam a matéria que levam a matéria prima 

que tira da Cofril o tanto de empresa que prestam o serviços a Cofril nós não estamos beneficiando um 

projeto desse a empresa não, nós estamos num projeto Social atendendo a as centenas e centenas de 

pessoas que trabalham na empresa e outros que prestam serviços em função da Cofril então nós temos 

que abrir o nosso leque de raciocínio em função disso eu tive a oportunidade de estar com o prefeito 

Jose Luiz por duas ou três vezes num secretario Casado que é o secretario da SEDU e não foi fácil tirar 

esse recurso da secretaria para que seja feita esta obra não que uma coisa é o compromisso e a 

promessa do governador e nós sabemos que outra coisa é tirar o recurso do governo do estado então foi 

uma luta árdua em função do representa a empresa pro nosso Município e para o estado hoje né? E 
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também para as pessoas que usam no seu dia a dia a Cofril, então nós temos que abrir esse pensamento 

né? Porque de repente para quem nos ouve na internet e aqui “ah ta ajudando a empresa” não olha o 

lado que nós estamos atingindo que com esse calçamento de rua né? Que vai de encontro ai a tantas 

pessoas que fazem o uso diário dessa via de acesso. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio.Antes do 

comentário do Pedro enquanto ele vem a tribuna eu quero propor uma coisa ao plenário que eu tinha 

falado com a secretaria hoje e parece que pra ilustra o que eu falei aconteceu de novo, como o nosso 

pequeno expediente e o grande expediente é sorteio eu sugeri a secretaria e gostaria de ouvir o plenário 

que fosse um sorteio só pelo seguinte com dois sorteios é o exemplo de hoje eu já tinha falado com a 

secretaria Jessica antes da sessão o ultimo orador de hoje é Pedro Oliveira Sampaio do pequeno 

expediente, isso é sorteio no grande expediente o primeiro orador é Pedro Oliveira Sampaio então pra 

que der um espaço para que ele ouça o raciocínio de todos os nobres colegas o sorteio pode ser 1 só 

quem fala em 4º agora vai ouvir todos os vereadores e falar novamente em 4º quem fala em primeiro 

porque do contrario corre este risco de acontecer tem acontecido em varias sessões o sorteio cai o 

vereador como hoje Pedro Sampaio no ultimo orador do ultimo expediente e o primeiro do segundo 

então ele tem uma fala só nos expediente em se o plenário achar de acordo nós faremos apenas um 

votação que da o espaço perfeito pra que todos possam ouvir e falar. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente Romildo Sergio Abreu 

Machado cumprimento assim o nosso secretario é Jovaci Duarte né? Nosso assessor jurídico Dr. 

Moacyr que se encontra no plenário, cumprimento assim todos os nobres vereadores, todos os 

servidores desta Casa, nossos amigos internautas, meu amigo Batista 101% na sua presença nos hora 

muito Batista é… Gostaria também de estar agradecendo a Deus por mais uma tarde de trabalho nesse 

momento que possa estar nos dando sabedoria diante né? Das nossas responsabilidades eu gostaria de 

estar iniciando as minhas falas é falando um pouco da questão dos projetos quero falar principalmente 

dos projetos né? É 050 que esta sendo bastante assim é acho que com uma visão bastante importante 

para todos os nobres vereadores que é um projeto suplementar mais que direciona pro um grande 

desenvolvimento do Município digo eu também que é um projeto que eu tenho um grande interesse de 

estar votando o projeto porque vem de encontro ao crescimento ao desenvolvimento do Município e 

quanto a essa… Essa direção que nós acho que quase que todos colocaram em relação ao projeto é 

questão né? Que o nosso presidente frisou é direcionando é a empresa né? Em relação a isso né? A 
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empresa ela te uma infra-estrutura que eu fiquei analisando ali que ela não usa somente daquele 

percurso né? Dentro do Município porque este município onde estar sendo é discutido aonde estar 

sendo implantado este recurso párea a melhoria parabéns ao presidente pela a sua colocação visando a 

toda uma sociedade isso daí que eu é de mais importante porque o que sustenta de fato a empresa né? 

São né? Os funcionários com aqueles que tão 24 horas ali dando suporte e sustentabilidade a empresa 

então isso é muito importante gostei de… Fiquei assim ouvindo as suas falas presidente parabéns pela 

sua direção e colocar que ate da importância da empresa mais como ela tem em todo o Município todo 

o trajeto o Município que essa infra-instrutora ela faça uso né? Com bastante segurança porque oferece 

segurança ao Município oferece segurança em relação a isso né? A este… A empresa então é um 

projeto que a gente vai ta votando com certeza com segurança com tranqüilidade porque é um projeto 

que vem né? De encontro ao desenvolvimento ao crescimento da cidade isso nos traz uma grande 

satisfação estar votando ao projeto. Eu fiquei ouvindo atentamente ao nosso grande líder estar falando 

sobre o projeto do taxi né? Que ta pedindo ai que saia de pauta é um projeto polemico é um projeto 

que aonde que nós podemos né? Estar fazendo né? Pedindo o projeto substitutivo né? Ele grande líder 

para que a gente possa estar analisando e fazer com o que esta Casa possa estar votando este projeto é 

um projeto que também bastante polemico mais que a gente ta atento a gente ta observando a gente ta 

fazendo é os estudos em relação ao… este projeto foi feito às vezes um contra aqui com os próprios 

usuários né? E ficou as coisa pendente mais nós estamos atentos é quero que todos ficam bem a assim 

sabendo que a gente ta atento a este projeto que vem né? Que esta ai na Casa já se arrastando a 

bastante tempo então essa… Essa minhas falas no pequeno expediente né? E que nós possamos estar 

votando com né? Ainda nessa sessão muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Aberto o grande expediente do dia convidamos o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. / 

Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Isso é… Isso daí é conseqüência do sorteio… Do sorteio 

como o presidente fez a colocação, mas é podemos sim concordar presidente com a sua idéia pra ai 

num ocorrer em outras ocasiões o fato dele estar né? No mesmo… Nos dois momentos fazendo um só 

discurso então isso às vezes né? Não prejudica mais nós temos que mudar a o palavreado que a gente 

vai falar às vezes de uma forma diferente eu gostaria agora de estar no grande… No grande expediente 

né? Cumprimentando a mesa novamente né? Pra fazer esta diferença no presidente, o nosso assessor 

jurídico Dr. Moacyr, é cumprimentado o nosso secretario vereador Jovaci e todos os nobres e 
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cumprimentando assim a todos é eu queria também agora nesse momento ta fazendo a minhas 

considerações a… A secretaria de educação juntamente com todos os diretores da escola da rede 

municipal juntamente com o secretario de Cultura Esporte e Lazer é no momento que estar 

acontecendo né? Os jogos estudantis e da grande abertura que foi… Que aconteceu né? Na ultima 

sexta feira aonde eu não estava presente com a presença né? De alguns vereadores vereador Jose da 

Costa Neto, vereador Jose Geraldo Papaceni, e demais autoridades nosso vice-prefeito Almir Lima 

Barros e demais autoridades estavam presente nesse… Naquele… Naquele evento e quero parabenizar 

todas as escolas, todas as diretoras com as suas condição que foram apresentado os seus trabalhos 

naquela noite e que foi assim é bastante é emocionante e eu tive a felicidade de dizer que estava muito 

bonito estava muito lindo o evento e nós tivemos lá é a visita do vereador do PSDB de Castelo 

vereador Luiz Claudio né? Esteve presente de Conceição de Castelo secretario de educação né? Então 

nós estávamos tivemos a honra de ter a presença do vereador e nos deixou muito feliz de ter nos 

colocado né? O tamanho do desenvolvimento em relação as secretaria de educação juntamente com a 

secretaria de esporte e cultura fazendo esta parceria aonde que nós pudemos sentir assim bem a 

vontade bem feliz né? Por todos aqueles que estavam ali promovendo apresentando as suas escolas as 

suas culturas as suas condição então parabéns a todas as diretoras da rede assim não quero classificar 

escola tal escola tal mais quero fazer uma colocação geral parabéns para todas que pra mim foi muito 

lindo e só foi muito lindo porque tinha né? Um grupo de tantas escolas unida sendo uma parceira da 

outra pra fazer acontecer que se né? SE nós tivéssemos lá uma escola, por exemplo, a escola vamos 

dizer Ana Busato se tivesse lá somente eu acharia que não ficaria tão bonito quanto ficou quanto tava 

presente toda a rede municipal quero então parabenizar por aquele grande evento quero também 

parabenizar a secretaria de esporte né? Assim terminando a primeira fase do campeonato municipal é 

parabenizar a todas as equipes que participaram do Campeonato é sendo aquelas que conseguiram 

classificar pra semi-final quantos as outras também que não conseguiram classificar mais que fizeram 

a sua participação né? Com bastante é… É qualidade com… Com garra apresentando o seu futebol 

dentro aquilo que era capaz né? E um campeonato que ate então era parabenizar a todos por ser ter 

vencida  a primeira etapa muito tranqüila né? Sem as vezes muitas muito problema então isso nos 

deixou muito feliz quero parabenizar a secretaria né? Na pessoa do Miltinho, na pessoa do nosso 

diretor de esporte né? Romero então esta ai trabalhando da semi-final que acontece no próximo 
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Domingo e nós apresentamos ai um futebol de qualidade dentro do nosso nível nós pudéssemos estar 

né? Se adequando então eu quero agradecer também nesse momento o prefeito municipal Jose Luiz 

Torres Lopes é na ocasião foi feito aqui um requerimento né? Que foi… Foi pelo vereador Sandro 

Gariolli pedindo um calcamento na subida do cemitério de Santa Rosa e todos os vereadores né? Foi 

favorável parabenizou e hoje foi feito a terra planagem de muita importância naquela região e a nos 

atendeu lá com a maquina com a terra planagem então eu quero agradecer ao prefeito por mais uma 

vez né? Que nos atendeu não atendeu né? O vereador mais atendeu a comunidade daquela região 

atendeu a sociedade então parabéns eu quero de coração estar agradecendo e se… Volto assim né? Se 

for possível né? Ainda nessa sessão muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Zé Geraldo Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Volto a estar tribuna pra 

estar agradecendo ai ao apoio do presidente né? O nosso presidente ao nosso querido excelentíssimo 

vereador Jovaci sobre o abrigo né? O ponto de ônibus né? Jovaci e o presidente dando ai o seu apoio 

como todos os vereadores como a gente vem falando desde do começo deste trabalho tudo que é para o 

nosso Município temos que ta encaminhando junto e quando a gente tem um apoio de todos a gente 

fica muito feliz muito obrigado a todos e boa noite. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Retornando a esta tribuna novamente quero ai 

cumprimentar o presidente, Dr. Moacyr, todos os vereadores cumprimentar também o Batista, que eu 

esqueci de cumprimenta no primeiro expediente e dizer o seguinte é atentamente como disse vereador 

Itamar prestando atenção na palavras dos colegas a gente fica feliz porque todos estão preocupados 

com o interesse da sociedade de todos aqui os vereadores não pede nada particular como disse o 

vereador Pedro Sampaio é muito bom vereador saber que esta sendo feito uma obra na sua comunidade 

e que próximas obras viram e que o senhor faça requerimento né? E continue fazendo requerimento 

porque fazendo aquela obra o senhor vai ver a facilidade que vai dar quando é preciso né? Sepultar 

algum pessoa né? De alguma família daquela localidade no Município a dificuldade que é pra assumir 

né? Naquela subida lá daquela cemitério da Santa Rosa e fazendo uma obra ali que não é de… De 

custo tão auto o senhor vai ver ai a diferença o povo vai ficar feliz e tem que parabenizar o prefeito 

falo mesmo trabalho certo temos que dar parabéns, e nós também temos que cobrar para as nossa 

regiões pro centro da nossa cidade como nós poderíamos ver a poucos dias atrás ai nossas ruas estava 

muito suja muito buraco hoje já mudou a cara da cidade, mais este o legislativo participou diretamente 
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né? Votamos favorável para que fosse contratada a empresa então o vereador… Os vereadores estão 

trabalhando os vereadores não esta de braços cruzados as vezes as pessoas que não entende muito bem 

né? Não procura saber o trabalho dos vereadores né? Dão cacetadas nos vereadores pra tudo quanto é 

lado mais se procurar direitinho e saber vão saber ou vão ficar sabendo que os vereadores de Atílio 

Vivacqua trabalham sim em favor da população e gostaria também de estar agradecendo o apoio do 

vereador Jose…Jose Papaceni a respeito do abrigo vereador esses… Esses abrigos ai oh vamos se 

Deus quiser dar as mãos vamos cobrar da Costa Sul, a Costa Sul é a única empresa que explora né? 

Este trabalho aqui em Atílio Vivacqua eles ganham bem pra carregar a nossa população então nós 

temos que correr temos que sentar bater papo tirar um dia nós temos o carro aqui vamos ate eles vamos 

nos unir se nós nos unirmos nós vamos fazer muita coisa boa e quando chegar ao final do nosso 

mandato nós poderemos ficar tranqüilos e dizer não passei só naquela Casa trabalhei e deixar algo de 

bom igual ao vereador Itamar, vereador Itamar fez um pedido os abrigos depois ele vai vim falar 

também com certeza ele vai vim falar disso também então quando chegar vereador Itamar ali naquela 

área de Santa Teresa né? E Antas é isso daí o vereador ele é fiscal do povo o povo nos confiou o voto 

de estarmos aqui então vamos nos unimos para fazer o bem para a nossa população e é isso que eu 

tenho a dizer muito obrigado a todos. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

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

é quero aqui também parabenizar a secretaria de educação Rita Costa com toda a sua equipe na área de 

educação as diretoras funcionários em geral ao secretario de esporte Cultura e lazer do nosso 

Município secretario Miltinho e a todos que tiveram presentes a abertura dos jogos escolares 

municipais de Atílio Vivacqua no ano de 2013 estiveram lá também eu tive a honra de estar presente 

na abertura dos jogos também estiveram lá os vereadores Itamar Cristo, vereador Pedro Sampaio, 

vereador Jose Papaceni nosso vice-prefeito e secretario de saúde Almir Lima Barros e realmente foi 

uma festa muito bonita que contagiou a todos então a gente fica muito feliz é quando você ver um 

evento que extra classe né? Que envolve ali as crianças os jovens os adolescentes do nosso Município 

por que nós sabemos e eu tive a oportunidade de estar falando é isto lá na abertura quando a gente une 

ai a educação e o esporte a gente ta cuidando ai realmente do ser humano cuidando da saúde do corpo 

e da alma também isso é muito importante que traz conseqüência ter certeza uma formação de caráter 

uma formação é de personalidade muito mais preparada para o… enfrentar os problemas que estão 
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colocados ai na nossa sociedade então parabéns mesmo de coração a todos que… Que né? Se juntaram 

para colocar esta idéia em pratica os jogos vão ainda ate é… No decorrer desta semana a te sexta feira 

desta semana e parabéns então a todos que estão envolvidos nesse importante projeto a gente 

destacamos aqui da forma que o vereador Pedro Sampaio colocou e a gente teve a oportunidade de 

conversar com o Luiz Claudio que é vereador licenciado por Conceição de Castelo hoje ele ocupa a 

secretaria de educação daquele Município e ele realmente ficou impressionado com o que ele viu e 

demonstrou isso nas falas no discurso que ele proferiu naquela data então a gente fica com Atiliense e 

a gente o que nós vimos sendo apresentado lá foram pessoas né? Gente né? Da nossa gente e coisa da 

nossa terra então é muito importante tudo que foi colocado lá foram é coisas realizada por nós 

Atilienses então nos gratifica muito, nos honra muito com certeza o nosso Município esta de parabéns 

e cada escola da forma que foi colocado aqui as bandas né? De cada Escola cada uma com a sua 

proposta cada uma proposta diferente e cada uma então trazendo ai uma alegria muito grande e 

mostrando ai é as habilidades dos nosso jovens é desempenhando ali os seus papeis naqueles 

instrumentos então isso o satisfaz muito a todos nós com certeza Atílio Vivacqua tem muito a oferecer 

nesse aspecto e com certeza isso engrandece muito ai é a formação dos nossos jovens das nossas 

crianças então parabéns a todos que estão e estiveram e estão e estarão envolvidos, envolvidos nesse 

projeto. Quero aqui também é parabenizar o vereador Sandro juntamente com a sua esposa pelo 

nascimento né? Da sua filhinha Laurinha que com certeza eles estão radiantes ai de felicidades pela 

chegada é de mais um filho né? A filhinha Laurinha com certeza estão, estão de parabéns e desejamos 

também toda a felicidade quero parabenizar também o vereador Jovaci que expôs aqui uma proposição 

muito importante este assunto já vem sendo debatido aqui nesta Casa né? A sessões anteriores e a sua 

proposta vereador com certeza ela vem de encontro ai com a demanda com os anseios da nossa 

sociedade principalmente naquele ponto ali né? Como nós já dissemos aqui e foi reforçado pelo nosso 

presidente aquele… Aquele acesso a Cofril não vai beneficiar lógico que somente a Cofril ele tem 

uma… Alcance social um alcance muito mais abrangente com certeza o abrigo uma vez instalado ali 

vai ser de grande utilidade né? Para todos os funcionários da Cofril pra pessoas que moram ali naquele 

entorno com certeza vai ser de grande valia então parabéns vereador pela sua proposição e estamos ai é 

no que vossa excelência depender da nossa… Do nosso apoio nós estamos a disposição de vossa 

excelência quero também parabenizar hoje também eu tive na lá na comunidade de Santa Rosa né? è o 

http://www.cmav.es.gov.br/


 

 

783 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça José Valentim Lopes, 06 – 2º Andar – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ – 01.637.153/0001-07   

Tel/Fax: (28)3538-1505 - Site – www.cmav.es.gov.br 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

entorno da comunidade de Praça do Oriente do vereador Pedro Sampaio e tive lá é pude presenciar o 

vereador Pedro Sampaio é brigando e lutando ai por melhorias para a sua região para a sua 

comunidade como vossa excelência mesmo já disse aqui vereador Pedro Sampaio foram … Foi feito 

ali uma melhoria num acesso ao cemitério de Santa Rosa então uma coisa é claro que ainda num é 

aquilo que se almeja em 100% mais com certeza nós vimos um trajeto que foi realizado lá no acesso 

que com certeza vai melhorar bastante né? o acesso a aquele cemitério que é muito utilizado aqui pelas 

familiares aqui do Município de Atílio Vivacqua então parabéns vereador é vossa excelência estar com 

certeza vigilante aos anseios da sua comunidade quero parabenizar também o prefeito municipal que 

destinou maquina né? Funcionários e matérias para que vossa excelência pudesse então acompanhar e 

realizar esta importante obra então os meus parabéns e ganha né? Ganha a comunidade ganha o 

Município pois não vereador ? / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- É… / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Parte ao vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Só salientando vereador é divisando também que a questão social e religiosa o… nós 

estamos próximo ao feriado de finado e nós vamos ter muitas visitas de pessoas as vezes assim de fora 

que estão ali que os familiares estão ali os troncos estão ali… Né? Sepultado ali naquele cemitério e 

que geralmente todo ano tem grande acesso de pessoas visitando e as vezes reclamam e a gente tinha 

assim um tempo muito assim ate muito demorado a fazer um né?A tender aquela região então é 

também vis ando esta questão né? Do feriado de…Que vem ai de 02 que é finado respeitando né? 

Todas essas esse povo que presta né? Esta visita né? Com sua Fe lá cada um com a sua né? Dentro da 

sua condição muito obrigado pela parte. / José da Costa Neto (Vereador):- Isso daí vereador lhe dou 

os parabéns mais uma vez esta vigilante né? E já esta fazendo esses preparos ai já também prevendo 

né? Considerando que no próximo dia dois né? O dia de finados com certeza as pessoas que estiverem 

visitando os seus entes queridos que ali foram sepultado com certeza eles saíram muito mais satisfeitos 

do que nos anos anteriores então parabéns a vossa excelência quero também senhor presidente nobres 

colegas vereadores parabenizar aqui claro não foi é o dia de hoje foi no dia de ontem dia 28 né? De 

Outubro onde se comemorou o dia dos funcionários publico então quero aqui parabenizar a todos os 

funcionários públicos do Município de Atílio Vivacqua do executivo, do legislativo em fim todos os 

funcionários deste Município dos funcionários do estado e também é os funcionários por ventura 

preste algum tipo de serviço aqui no Município, no estado, no nosso Brasil então são pessoas 
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realmente né? Que estão ai  no dia a dia é prestando importantes relevantes serviços para que é os 

cidadão possam então é uma vez requerendo é os serviços públicos que eles com certeza são sempre 

muito bem sempre muito bem atendidos pelos funcionários públicos aqui no nosso Município no 

estado do Brasil então parabéns pelo dia dos funcionários públicos. Quero senhor presidente também 

salientar que hoje nós estivemos ali na localidade é de São Pedro onde… Onde já… Onde encontramos 

juntamente com o secretario de Agricultura Marcio Menegussi encontramos os engenheiros da 

empresa que ganhou a licitação e já esta providenciando ai as adequações dos projetos ai…Os 

engenheiros da empresa PHD que ira construir portanto é o asfaltamento caminhos do Campo que ira 

iniciar aqui no Córrego da Fama né? Na entrada do córrego da fama aqui depois da igreja católica 

passando por Córrego da Fama, Linda Aurora, São Pedro saindo aqui é no trevo aqui do… Do Amapá 

né? Em frente a Cofril Então apena para é salientar que é o processo esta em andamento e esperamos 

ai que tão logo né? Em breve este asfalto possa então se tornar uma realidade e atender então é com 

maior comodidade a todos que utilizam aquele trecho de estrada algo em torno ai de dez quilômetros 

10 quilômetros e pouco então nós agradecemos aqui a parceria né? Mais uma vez do governo do 

estado o nosso Município e com certeza esta obra é dentre em breve estará pronta ai e atendendo não 

somente as pessoas daquela localidade mais todas as outras pessoas que utilizam daquele trecho muito 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Itamar Moreira? / Itamar Moreira dos 

Santos (Vereador):- Cumprimenta o presidente Romildo Sergio, Dr. Moacyr assessor Jurídico desta 

Casa, secretario Jovaci, nobres colegas vereadores, uma boa noite um rapaz esta sorridente ali que a 

gente ate quando agora esquenta um pouco a gente pode ta ali embaixo de uma arvore tentando se 

refrescar um pouco e Batista incansável né? É… Eu quero aqui agradecer a secretaria de Ação Social a 

Márcia que ali também presta o seu serviço o seu trabalho pelo atendimento onde foi que faleceu o 

Vanildo de Santa Cruz e pelo atendimento nos foi prestado. É uma honra hoje com certeza temos que 

fazer alguns esclarecimentos prestar algum esclarecimento porque o valor da urna aumentou muito 

mais, mais é uma urna de qualidade e quero parabenizar porque realmente o Vanildo meu amigo 

pessoa criada ali junto da gente humilde e que Deus de assim conforto para todos os seus familiares e 

agradecer a Sandra né? E a Márcia por num por… pelo atendimento que fez e tem feito no social. E 

vereador Jovaci quantos abrigos eu tive é a oportunidade de estar em Vitória juntamente com o 

vereador presidente desta Casa Romildo Sergio, Sandro que aqui não se encontra hoje e parabenizá-lo 
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também por mais o nascimento da sua filhinha e a gente teve com o deputado Sergio Borges e aonde 

eu fiz um pedido de abrigos mais pedi no dia eu ate pedi baixo ele colocou trinta mil, mais trinta mil 

isso não é emenda ai eu tive conversando com o prefeito Jose Luiz eles tinham um calçamento ate para 

construir uma área aqui no morro mais próximo do… Da creche a ai aonde ele achou viável e ate 

colocou uma emenda para abrigo de ônibus para o Município todo aonde foi pedido uma verba de 

duzentos mil ai ate o presidente citou aqui presidente que esta na SEDU e hoje eu fiz ate eu num posso 

assim falar eu não cobrei eu fiz o pedido eu perguntei ao prefeito e ele tinha apenas ligado pra lá e 

fazer esta cobranças e eu fiquei atentamente pedindo e o cara retornou e disse que esta verba ela vai 

estar realmente disponível para que possa tá cumprimentando e você vereador foi muito feliz o senhor 

teve uma visão tremenda parabenizar mais uma vez o que depender da gente estamos ai pra te apoiar e 

parabenizar presidente nas suas falas porque ali realmente não vai atender a Cofril vai atender a todos 

os funcionários que ali naquele caminho eles passam quase todos os dias e se a gente realmente for ali 

na Cofril o presidente já disse aqui nessa Casa o que tem de carro, e moto veículos e moto ali não é 

brincadeira não é bonito, e então vereador você foi feliz nisso daí e a gente vai ta com certeza fazendo 

aquilo que pode e o presidente disse ai que para que ele esteja é o projeto pra que encaixe pra que você 

esteje conversando com o Zezé da Cofril e também com a Costa Sul e a coisa vai facilitar bastante par 

isso ai que eu também tenho interesse nesse trem deles, parte concedida. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Parte concedida para o vereador secretario Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes 

(Secretário em exercício):- Vereador Itamar quero deixar aqui registrado que eu sei do seu grande 

interesse em estarmos juntos na questão dos abrigos pra nossa população fica aqui então o convite né? 

para que nós qual vereador quiser ir junto né? Pra nós estarmos indo na Cofril pra gente estar batendo 

um papo com o Zezé da Cofril ta bom? Obrigado pela parte. / Itamar Moreira dos Santos 

(Vereador):- É e quero aqui agradecer mais uma vez o prefeito Jose Luiz por que… E agradecer ao 

diretor de obras deste Município Jadson que quando a gente depende de alguém pra fazer alguma coisa 

nova era uma dificuldade tremenda mais ele tem nos atendido muito bem e também levou quatro 

funcionário com certeza por isso que eu estou aqui agora agradecendo ao prefeito porque o prefeito 

com certeza assim o liberou e o cemitério desta vez dia dois se Deus quiser é dia de finados sempre 

tínhamos uma dificuldade tremenda quando você falava em limpar o cemitério hoje a gente vem 

fazendo um tratamento também parabenizar o menino senhor falecido senhor Leodas porque tem feito 
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também um trabalho ali que ali também ele tem orgulho os pais dele também e agente tem eu tenho o 

meu também e assim foi ficando mais fácil e onde existia um matinho pequeno e que ele mandou 

correr a enxada e ficou beleza parabéns Jadson pelo seu trabalho porque favoreceu muito e com 

certeza dia de finados as pessoas que ali forem acender uma vela para os seus entes queridos com 

certeza vai encontra um cemitério com a melhor qualidade, presidente e nós vamos estar aqui se Deus 

quiser votando se for colocar o projeto em votação nós vamos estar ai votando favorável se Deus 

quiser muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar pedindo 

ao vereador secretario Jovaci que assuma a presidência para que eu faça algumas considerações a 

respeito dos projetos na Casa.  Cumprimento o meu presidente em exercício Jovaci, os meus colegas 

vereadores e aqueles que nos prestigiam nessa sessão eu vim a estar tribuna, primeiro para estar 

pedindo a comissão de agricultura desta Casa do vereador Pedro, do vereador Roberto Alemonge, do 

vereador Jose da Costa Neto o projeto 051 que revoga a lei 929/2011 - dispõe sobre o código do meio 

ambiente e eu fiquei muito preocupado quando a justificativa né? O executivo alega que não há 

necessidade mais do código do meio ambiente e torna sem efeito todos né? Os seus artigos e torna sem 

efeito tudo aquilo que nós ficou nessa Casa se arrastando por muito tempo pra ser votado e de uma 

hora pra outra não tem mais esta necessidade como o código do meio ambiente chegou a esta Casa 

com uma recomendação muito grande que ele era altamente necessário e a gente já revogamos varias 

leis mais com a presença de uma nova lei, né? E agora apenas revoga esta lei eu gostaria que a 

comissão de agricultura e meio ambiente pudesse estar sentando durante esta semana analisando este 

código do meio ambiente para que a gente possa estar revogando na próxima sessão mais embasado do 

porque de não ter mais a necessidade desse código do meio ambiente, o vereador Pedro Sampaio 

salientou na questão da retirada do projeto 029 que versa sobre a categoria dos taxistas do nosso 

Município nós temos que salientar o seguinte esta retirada foi pra adequação ao um terno de ajuste de 

conduta e uma adequação necessidades dos taxistas presente numa reunião nessa Casa de Leis em fim 

a retirada foi pra melhoria do projeto nós não tiramos por descaso ou porque nós não queremos votar 

não pelo contrario este projeto já se arrasta aqui por muito tempo quatro meses esta na Casa  mais 

como nós queremos acertar com a categoria e acertar também no termo de ajuste de conduta daí a 

necessidade do Executivo de pedir retirada adequação para a gente votar um projeto que realmente 

atenda as necessidades da categoria e também aos que nos pede o termo de ajuste de conduta então é 
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por isso que amanha não se fala na rua “ah tiraram ate o projeto do taxi” não foi tirado porque a 

informação que nós temos do líder do prefeito e também do chefe de gabinete que o novo projeto já 

esta pronto né? Substitutivo por isso a retirada desse para que a gente possa estar analisando e votando 

num espaço de tempo muito curto que já estamos atrasados em relação a este projeto tanto que hoje já 

estamos votando o projeto 050 e ainda não votamos o 029 né? E pra finalizar eu fiz uma emenda ao 

projeto 050 eu gostaria da aprovação dos senhores que ao estar lendo o projeto eu fiz uma consulta ao 

nosso procurador porque o projeto diz o seguinte tentar achar aqui oh… Art.2º Os recursos a serem 

utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior são proveniente do provável excesso de 

arrecadação né? E a lei eu fiz uma consulta ao Dr. Moacyr não começo desta sessão e ele foi lá busca a 

lei diz o seguinte: Abertura de credito suplementar por super aft. financeiro excesso de arrecadação ou 

anulação parcial ou total. Não existe para esta Casa nós votarmos por provável excesso de arrecadação 

porque nós estamos votando o projeto se não tiver a arrecadação eles podem anular as fixas mais e nós 

que já votamos o projeto baseado num provável acesso de arrecadação então tomamos a liberdade e 

contamos com o dos colegas que… então fizemos uma emenda e vai constar por excesso de 

arrecadação e não provável excesso de arrecadação certo é apenas uma emenda corretiva para que a 

gente possa estar votando em exato o projeto 050 que é de uma unção social e econômica pra mim 

grandiosa, nós fomos criticados no passado quando fizemos a doação do lote da Cofril viramos matéria 

ai naquele jornalzinho que existia de chacota que estaríamos beneficiando a empresa e hoje a Cofril é 

uma realidade grande e eu tenho uma informação ate extra oficial que eu quero ate confirmar isso 

durante esta semana a Cofril brigava pelo selo pra exportar para todo o país os seus produtos ela não 

da conta mais hoje de fazer o estado segundo a informação que eu não sei se é oficial tanto foi o 

crescimento e venda desta referida empresa se ela conseguir hoje exportar ela não tem material 

humano e matéria prima pra fazê-lo então de tão grande é a demanda de produto de procura dos 

produtos da Cofril então isso par gente é uma alegria que a Cofril ta tão grande e se eu não me engano 

na ultima sessão que teve aqui em conversa com o empresário ai a Cofril já falando em um 

investimento de algo de cinco milhões de reais para agora no próximo ano para crescer a empresa e 

poder dar conta de toda esta demanda pelos produtos da Cofril eu fico feliz em ter participado como 

vereador da vinda da Cofril e ter estar participando como vereador de mais este objetivo alcançado que 

é a melhoria de acesso pra esta empresa e eu enfim fico feliz em participar né? da vida daquela 
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empresa que pra mim é um divisor de água na historia deste Município em termo de arrecadação e em 

termos sociais pela quantidade de empregos que tem, porque não é só o empregos diretos da Cofril e o 

indireto e o comercio que vive em função dos recursos gerados por esta empresa então eu fico feliz de 

estar participando da vida e da melhoria dessa empresa, pra finalizar eu gostaria de estar 

parabenizando a secretaria de educação e de esporte pelo evento que esta acontecendo por estes jogos 

que tanto mexe com a molecada com a juventude, com o nosso município e que é um evento 

importante por que só através do esporte é que nós tiramos né? Os adolescentes, as crianças do tempo 

ocioso e a escola e mais a pratica do esporte é a combinação perfeita para o sucesso pedir desculpa da 

minha ausência eu estava presente numa festa religiosa no setor a que pertence também ao vereador 

Pedro Sampaio mais era a minha comunidade que fazia os trabalhos naquele dia nós estávamos 

presentes e daí peço as minhas desculpas a secretaria Rita e ao secretario Miltinho da ausência do 

vereador Presidente Romildo Sergio eu tenho a certeza que nós fomos muito bem representados pelos 

vereadores que lá estavam Zé Neto, Pedro Sampaio, Itamar então a todos os… Vereador Zé Papaceni 

aos vereadores que lá estavam reapresentando a esta Casa de Leis, parabenizar os funcionários pelo dia 

do funcionário Publico e o nosso especifico pedir desculpas as meninas mais hoje eu quero fazer esta 

homenagem lembrando o nome do Evandro aqui do Dengo que hoje os dois tão aqui presente aqui eu 

acho que eu não vi os dois presentes na mesma sessão desta Casa e agora esta o Evandro e esta 

também o Dengo homenageando vocês e todas as meninas que trabalham com a gente Dr. Moacyr, e o 

Adauto a todos que prestam a este Município este serviço tão bem feito nessa Casa parabéns pelo dia e 

a todos os funcionários também do Executivo municipal se não fosse os funcionários públicos as vezes 

tão criticados por toda a população em geral e com a fama ai muito ruim em relação disque que se 

preste a sua imagem do funcionário publico altamente contrario do que nós presenciamos né? Pelo 

menos no nosso Município os funcionários públicos tanto do Legislativo quando do Executivo 

trabalham e muito e prestam um bom serviço mais diz as más línguas ai que o serviço publico não no 

País, no estado né? Não anda tão belo mais pelo que eu conheço do nosso Município o atendimento é 

bom nós vimos o vereador Itamar a pouco elogiar duas secretarias aqui com o bom atendimento com o 

bom trabalho então eu tenho certeza que isso não se refere ao nosso Município e parabéns a todos os 

funcionários do Legislativo pelo bom trabalho pelo bom atendimento e também do executivo 

municipal e par terminar parabenizar ao nosso companheiro de Câmara vereador Sandro ai pela 
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chegada da Lara e eu tava comentando com o Dr. Moacyr que tanto a Lara como a Larissa que são 

filhas do vereador Sandro nós temos que ora muito por elas que elas tem um carma muito grande são 

netas de vereador, filha de vereador prima de vereador, e sobrinhas do prefeito então tem que se orar 

muito que o carma é pesado pra se carregar né? Dessas duas meninas porque nasce na família de 

político e família de político meu irmão onde tem a família realmente sofre demais falta tempo falta 

atenção, e essa que tem ai a linhagem toda ligada a política né? Nós temos que pedir muito a Deus por 

elas que oriente não só a Lara mais a Lara e a Larissa então parabéns ao vereador Sandro por mais esta 

herdeira chega ai pra alegria do avô, da avó e da mãe e de todos os familiares. / Jovaci Duarte Lopes 

(Secretário em exercício):- Retorno a palavra o vereador presidente Romildo Sergio. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Primeiro vamos estar colocando o Regime de urgência em 

votação Regime de urgência do projeto de lei 050- Que versa sobre a abertura de credito adicional 

suplementar vereador Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / Romildo 

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

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

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

Geraldo. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- meu voto é favorável presidente. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario em exercício):- Voto 

favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador presidente Romildo Sergio 

também vota favorável a este regime de urgência, então aprovado por unanimidade o projeto de lei que 

versa sobre a urgência do projeto de lei que versa sobre a abertura de credito adicional suplementar. 

Projeto de Lei 051- Que autoriza… Abertura é… Autoriza o Poder Executivo revogar a Lei 929/2011 

apenas regime de urgência vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- meu voto é 

favorável presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- José da Costa Neto. / José da 

Costa Neto (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pedro 

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

(Presidente):- vereador Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario em 

exercício):- Favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Presidência vota favorável 

aprovado o regime de urgência do projeto 051. Agora vamos pedir ao secretario adocro desta Casa 
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vereador Jovaci para que faça a leitura da emenda proposta por esta presidência. / Jovaci Duarte 

Lopes (Secretario em exercício):- Emenda de iniciativa parlamentar. Proponente da emenda 

parlamentar Romildo Sergio Abreu Machado. Este vereador que abaixo o subscreve no uso de suas 

atribuições legais e regimentais em analise ao texto do projeto de lei nº 050/2013 sugiro a emenda em 

tela que adiquir… adequara e corrigirá o texto da pretensão esculpida…esculpida ano art.2º do projeto 

de Lei 050/2013 nesse termos apresento, a presente emenda modificativa corretiva artigo 1 ou o art.2 

do projeto de lei nº050/2013 que autoriza o Poder Executivo a abertura de credito adicional 

suplementar para os fins que especifica passara a vigorar com a presente redação: Art. 2º Ao recursos a 

serem utilizado para atender ao que dispõe o artigo anterior são dos provenientes de acesso de 

arrecadação nos termos que dispõe o artigo 43 parágrafo 1º item 2º da lei federal nº43020/64 pelo 

exposto apresentada… apre… A presente emenda requer a mesa diretora desta Casa de Leis a leitura e 

apreciação do pleno, e o que requer é a guarda deferimento e prosseguimento normal do feito sala de 

Comissões 29 de Outubro de 2013. Romildo Sergio Abreu Machado Vereador. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vamos estar colocando em votação apenas esta emenda corretiva ao 

projeto de Lei vereador Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- meu voto é favorável 

presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- José da Costa Neto a emenda corretiva. 

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

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

Machado (Presidente):- vereador Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / 

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

(Secretario em exercício):- Favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovada 

a emenda corretiva ao projeto 050. Colocaremos agora em votação o projeto de lei de abertura de 

credito adicional suplementar para o fins que se especifica vamos estar votando projeto já com emenda 

aprovada vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- meu voto é favorável 

presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- José da Costa Neto. / José da Costa 

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

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

vereador Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte. / Jovaci Duarte Lopes (Secretario em exercício):- 
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Favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado o projeto de lei 050. Não 

tendo mais projeto pra votar aberto o horário de liderança Pedro Sampaio PSB. / Pedro Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Senhor presidente, nobres vereadores é eu vim nesse horário de liderança 

presidente, é as vezes ate fazer umas colocações que né? No pequeno expediente as vezes eu esqueci 

de algumas coisa e agora eu quero aproveitar para fazer as minhas colocações em primeiro lugar né? 

Parabenizar ao nosso nobre vereador Sandro né? Pela sua conquista pela sua vitoria pelo nascimento 

da sua filhinha parabenizar a toda família né? Que é… É fiquei triste com as colocações do presidente 

porque direcionando né? O destino da imagem da política do nosso Brasil né? As meninas estão na 

mira do tiro. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não, não. / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Presidente é um questionamento, não é questionar presidente eu só to fazendo 

uma colocação de… / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Falei do sofrimento que passa 

a família do político. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Então presidente. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Se a sua família não reclama, duvido porque todas elas reclamam da 

falta de atenção dos políticos. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- De qual quer forma gostaria 

de estar parabenizando né? O nosso nobre colega vereador Sandro. E queria colocar aqui é também 

presidente eu tive uma reclamação é dos nossos usuários amigos internautas a questão da né? Da… Do 

to acompanhando a sessão na internet e as vezes na passada né? Na passada é as vezes corta ta 

cortando as vezes um momento por exemplo o vereador Pedro esta no seu discurso as vezes ele inicia 

depois… Depois ele corta e quando volta as vezes já terminou o discurso então só uma 

reclamaçãozinha só pra ver né? Ok! Ai só pra ta corrigindo essa esta questãozinha que foi colocada 

por… Ai eu fiz uma pergunta também ao vereador Jose da Costa Neto ele me afirmou né? E quero 

parabenizar o nosso amigo companheiro de partido presidente de partido secretario de saúde e que foi 

implantado nessa semana na unidade de saúde de Praça do Oriente né? é uma unidade que nós recém 

inaugurada mas estafa faltando alguma conclusão em relação ao né? O ar-condicionado dos médicos 

que estava muito calor estava ruim e foi implantado nessa semana o ar-condicionado para os 

consultório medico, odontológico e então quero agradecer de coração e assim eu não visitei eu não, 

não estou afirmando mais tem outra unidade ai que já conseguiu também o ar e quero estar 

agradecendo ele por tudo isso né? Por seu trabalho dentro da área de saúde que eu sei que e uma área 

complicada mais ele ta ai com toda a disponibilidade de pessoa com o seu conhecimento e com a sua 
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coragem trabalhando para o bem estar desta saúde do povo do nosso Município muito obrigado. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só reforçar o convite feito pela comissão de 

finanças do estado para na próxima sexta feira as nove horas da manha a comissão de finanças vai 

estar prestando ao o controle da tomada de preço a fiscalização de orçamento em fim como já foi feito 

no nosso Município por dois anos abrangendo todos os municípios do Sul aqui dessa vez será na 

Câmara Municipal de Mimoso né? E o convite ta ai aos colegas vereadores que querem participar 

dessa tomada de conta e quem convida é o deputado presidente da Comissão Deputado Sergio Borges. 

Pra finalizar gostaria de estar ai parabenizando o vereador Pedro Sampaio, vereador Itamar pelo 

prestígio que tem nas secretarias que estão sempre agradecendo ai os benefícios ai conseguidos nas 

secretarias, infelizmente nós não podemos agradecer tanto a essas secretarias mais vocês que tem esse 

prestigio parabéns ai por conseguir os anseios ai da população feita ao vereador parabéns e parabéns a 

secretaria por atende-los não tendo mais nada a declara esta encerrada a sessão . / E nada mais a ser 

tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Suelen Rodrigues Verly, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 29 de Outubro de 2013. 
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