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Estado do Espírito Santo 
 

ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Aos cinco dias do mês de Novembro 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, boa tarde é com a graça de Deus que eu declaro aberta mais uma sessão 

Ordinária desta Casa, gostaria de estar convidando para compor a Mesa a vice-presidente da Mesa 

diretora vereadora Gessiléa, vereador Secretario Sandro Magrelo, também o nosso assessor Jurídico 

Dr. Moacyr. Gostaria de estar pedindo o vereador Pedro de Oliveira Sampaio para que faça a leitura do 

texto bíblico que se encontra no Salmo 14 versículos de 1 a 7. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Deus está com os justos.
  
Do mestre de canto. De Davi.O insensato diz no seu coração: 

Deus não existe! Corromperam-se, praticando  abominações:  não há quem  pratique o  bem. 
  
Do  céu 

 Javé se inclina sobre os filhos de Adão,para  ver  se restou  alguém sensato,  alguém  que busque  a 

 Deus.
 
Estão  todos desviados e obstinados também: não há  quem  faça  o bem ,  não  há  nem  um 

 sequer. Acaso, esses malfeitores não percebem? Eles devoram o meu povo, como se comessem pão, e 

 não  invocam a Javé.
   

Eles vão tremer de medo, porque Deus está com os justos. Vocês  podem 

 confundir o plano do pobre, mas o abrigo dele é Javé.
  
Tomara que venha de Sião a  salvação  para 

 Israel! Quando Javé mudar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Gloria ao pai ao 

filho e ao Espírito Santo. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria que 

permanecemos de para execução do Hino Nacional. Passo a palavra ao vereador Secretario Sandro 

para que faça a chamada nominal dos colegas vereadores e a leitura da pauta da ordem do dia. / 

Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Boa tarde. Vereador Zé Papaceni, presente! Vereador Jose 

Neto, Presente! Vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. / 

Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente, vereador Roberto Alemonge. / Roberto Alemonge 

de Souza (Vereador):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente, vereador Itamar. / 

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

Presente, vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli 

http://www.cmav.es.gov.br/
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/BHV.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/4I9.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/3OT.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2MV.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/DD.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/M9.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2B.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/59.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1Y.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/GCP.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1WW.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/61Z.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/59.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/4N.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/12B.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7UN.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NY.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/VI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NJ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/80H.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/62.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/132.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/179.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/HA.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7KL.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1QQ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/CLB.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1QQ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7TQ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2B.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/W5.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/3R.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/F2T.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/GCQ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/59.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/4N.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/12B.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/19L.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NY.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/59.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/4N.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/5N.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2MS.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/12C.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/18V.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/AFI.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/59.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7EJ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/6F8.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1N.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/65E.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/13F.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/59.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/87T.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NJ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/11A.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/4O4.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/US.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NU.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2B.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NG.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X8.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/RS.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/EH.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1IW.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/KP.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/4SK.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/5C.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/9NS.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/O9.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NJ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/7ND.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1X.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/6F.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/AG5.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/F9.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/MP.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/CR.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/NJ.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/8GW.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2JL.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/1N.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/2BT.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/DPG.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/MP.HTM
http://www.paulus.com.br/biblia-pastoral/80B.HTM


 

 

794 

“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 
 

(Secretário):- Presente, vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- 

Presente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente, vereador Romildo Sergio, Presente. 

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua. Projeto de Lei Nº042/2013- Que dispõe sobre o Plano Pluri 

Anual para o município de Atílio Vivacqua para o período de 2014 a 2017. Prefeitura Municipal de 

Atílio Vivacqua. Projeto de Lei Nº049/2013- Intima a receita e fixa despesa do Município de Atílio 

Vivacqua para o exercício de 2014 e da outras providencias. Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua. 

Projeto de Lei Nº047/2013- Dispõe sobre a obrigatoriedade da previa expensão e fiscalização dos 

produtos de origem animal no âmbito do Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias. 

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua. Projeto de Lei Nº051/2013- Revoga a lei 929/2011 de 1º de 

Setembro de 2011 e da outras providencias.  Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua. Projeto de Lei 

Nº052/2013- Dispõe sobre o Município… Sobre… Desculpas dispõe sobre o meio ambiente do 

Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias. Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua. 

Projeto de Lei Nº053/2013- Autoriza o Poder Executivo a realizar doação de área e da outras 

providencias. Ata da 20º Sessão Ordinária realizada em 03 de Setembro de 2013. Ministério da 

Saúde Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde Programa: Pagamento de programa de assistência 

farmacêutica básica, Data da OAB: 29/10/2013, OBnº838104,  valor bruto: R$257,55 competência 

mês 06 de 2013. Ministério da Saúde Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde Programa: Pagamento 

de programa de assistência farmacêutica básica, Mês de competência mês 05/2013, Data da OAB: 

29/10/2013, OBnº838061, valor bruto: R$257,55. Ministério da Saúde Beneficiário: Fundo 

Municipal de Saúde Programa: Pagamento de programa da saúde da família, competência 09 mês 

09/2013, OBnº837354,  valor bruto: R$28.520,00. Ministério da Saúde Beneficiário: Fundo 

Municipal de Saúde Programa: Pagamento da Saúde Bucal , Data da OAB: 22/10/2013, OBnº837386,  

valor bruto: R$8.920,00, mês competência mês 09 de 2013. Ministério da Saúde Beneficiário: Fundo 

Municipal de Saúde Programa: Pagamento de Programa de assistência farmacêutica básica, Data da 

OAB: 22/10/2013, nº da OB837296, valor bruto: R$ 257,55, mês de competência 04 de 2013. 

Ministério da Educação Entidade: Conselho da Escola municipal de educação básica Alto Niterói, 

PDDE, parcela1, data de emissão 03/10/2013, valor R$38.820,00. Ministério da Educação Entidade: 

Conselho Escolar do fundo Jose Campos Nogueira, PDDE, parcela1, data de emissão 03/10/2013, 

valor R$29.460,00. Ministério da Educação Entidade: Escola municipal Teotônio Rafael, PDDE, 
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parcela1, data de emissão 03/10/2013, valor R$ 26.540,00. Ministério da Educação Entidade: APM 

Escola municipal de ensino infantil e fundamental Isabel Costa Batista, PDDE, parcela1, data de 

emissão 03/10/2013, valor R$ 28.200,00. Ministério da Educação Entidade: Associação de 

Comunidade Roque Telles Guimarães, PDDE, ensino educação integral, parcela1, data de emissão 

03/10/2013, valor R$38.800,00. Ministério da Educação Entidade: Prefeitura Municipal de Atílio 

Vivacqua Programa todos os três Programa: PENAT parcela: 07, data de emissão todas 08/10/2013, o 

valor R$9.616,99, Segundo Valor:R$ 1.028,32, terceiro valor: R$ 3.273,25.  Ministério da Educação 

Entidade: Municipal de Atílio Vivacqua Programa Alimentação escolar pré- escola, todas as datas 

30/092013. R$2.710,00 alimentação escolar AEE: R$560,00 alimentação escolar creche R$4.840,00 

Alimentação escolar ensino fundamental R$ 9.318,00, PENAT R$1,028,32 PENAT R$9.616,99 

PENAT R$ 3.273,25, Aqui tem um convite que o Roberto trouxe a Comissão de Implantação 

das… Das APACS no Espírito Santo Sociedade Civil Organizada e outros parceiros tem o prazer de 

convidar vossa senhoria para debate sobre a implantação da APAC feminina na região Sul data dia 07 

agora de Novembro nessa quinta-feira né? Roberto? As dezenove horas aqui na Câmara municipal ah 

não local: Câmara municipal de Cachoeiro de Itapemirim ok? Sua presença é muito importante e quem 

tiver interesse pode entra em contato com as pessoas que ai estão relacionadas neste convite. Sem nada 

a ler volto retorno a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Dando 

inicio ao expediente do dia convido o líder do prefeito e vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa 

Neto (Vereador):- Quero Cumprimentar a todos com uma boa tarde nossa a sua excelência o nosso 

presidente vereador Romildo Sergio, Secretario desta Casa vereador Sandro Gariolli, vice-presidente 

desta Casa nobre colega vereadora Gessiléa, a todos os funcionários desta Casa nobres colega 

vereadores, todos que nos acompanham pela internet quero cumprimentar também o nosso amigo 

Batista presente mais uma vez na sessão desta Casa, cumprimentar também uma grande liderança 

incansável batalhador pelas questão de Atílio Vivacqua a nossa comunidade Roberto Leal e traz ai um 

convite importante para todos agradecemos ao Roberto também pela sua importante presença aqui , 

agradecemos a Deus por mais um dia de vida de lutas é com relação a pauta do dia de hoje o Projeto 

047/2013 que fala que versa né? Sobre a criação a instalação do serviço de inspeção municipal é no 

Município de Atílio Vivacqua um projeto que já esta na Casa já a vários dias a varias sessões e quero 

dizer que nós reunimos a comissão é que trata deste assunto tivemos reunidos eu né? O vereador Pedro 
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Sampaio, vereadora Gessiléa juntamente com o secretario de Desenvolvimento Rural e Meio ambiente 

Marcio Menegussi onde foram é debatidos ali vários assuntos foram diluídas varias duvidas e chegou –

se a conclusão ate porque o secretario Marcio informou que esse documento tem um modelo que esta 

sendo sugerido pelo IDAF para todos os municípios do estado do Espírito Santo se tivesse… Se tivesse 

que fazer alguma alteração mais brusca digamos assim do documento ele teria que ir a Vitoria para ser 

feito as alterações lá e retornar para…Para prefeitura a prefeitura encaminhar novamente para a 

Câmara e com isso a gente estaria perdendo ai muito tempo em relação a aprovação desta matéria, 

então a gente é em conversa com a Comissão juntamente com o secretario ficou decidido que o projeto 

então é poderia a gente solicita ao presidente vereador Romildo Sergio que possa então colocar este 

projeto em votação e o vereador que queira propor alguma emenda alguma adequação ao projeto que 

seja feito é neste momento através ai da interferência do vereador em plenário então solicito ao 

presidente vereador Romildo Sergio que possa então esta colocando o projeto 047/2013 que versa 

sobre uma instalação do serviço de inspeção municipal no Município de Atílio Vivacqua para que a 

gente posa então estar apreciando e votando esta matéria. Com relação ao projeto 051/2013 que revoga 

a lei 929/2011 que é o Código ambiental do Município de Atílio Vivacqua é estive conversando com o 

vereador Pedro Sampaio é por sugestão do presidente Romildo Sergio ele havia dito né? Solicitado que 

a comissão pudesse analisar é se reunir e analisar com relação a este projeto nós conversamos e havia 

dito uma decisão só a gente só pediria pra revogar esta lei na medida que o novo projeto né? Fosse 

substituir esta questão ambiental em no Município ela pudesse chegar a esta Casa é  nós já temos a 

informação de que já chegou a esta Casa de Leis o projeto 052/2013 que versa sobre o meio ambiente 

no Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias então desta forma acredito que já teríamos 

condições é de estar votando portanto o projeto 051/2013 ou nesta sessão ou juntamente é  com a 

votação do projeto 052 haja visto que o projeto 052 é um projeto mais extenso e depende mais tempo 

para… Para analise dos vereadores ai fica a critério da Mesa diretora com relação da gente estar 

votando o projeto 051/2013 nesta sessão ou na próxima sessão, com relação ao projeto 053/2013 que 

onde o executivo pede autorização desta Casa para realizar doação de área e da outras providencias 

então como os senhores vereadores vereadora Gessiléa tenho a certeza que já analisaram este projeto 

que é um projeto é apesar de ter chegado ressentimento… Recentemente a esta Casa mais pedimos ai é 

estar sendo votado mais rapidamente possivelmente por se tratar de projeto de grande interesse de 
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grande relevância para o Município de Atílio Vivacqua dentro desta… Desta idéia deste desse grande 

projeto que Atílio Vivacqua tem já de vários anos que é a de proporcionar condições de que mais e 

mais empresas né? Possam se instalar em território Atiliense para pode gerar emprego e renda para o 

nosso Município e então eu tenho a certeza que todos iram estar votando favorável a este projeto é uma 

solicitação de uma doação de área de 3 mil m² a empresa Cobral Abrasivo e Minérios Ltda. Que…Que 

no momento né? Encontra-se instalada no Município de Cachoeiro de Itapemirim e é dentro do projeto 

e na justificativa nós podemos observar que é compromisso desta empresa transferir toda todo o seu 

movimento toda a sua sede fiscal para o Município de Atílio Vivacqua e um compromisso também é 

dentro ai da produção de gerar de 60 novos empregos de estar absorvendo a mão-de-obra é aqui do 

Município de Atílio Vivacqua, então dentro desta idéia de geração de emprego de renda e da gente 

promover produções no Município e promover condições para que novas empresas possam se instalar 

aqui não nosso Município nós temos certeza que todos os vereadores darão o seu voto ai favorável 

para que nós possamos estar aprovando haja visto que o Município tem essa área disponível né? então 

é dentro desse programa dentro desse projeto de estar atendendo novas empresas eu tenho a certeza 

que todos iram dar o seu voto favorável porque vai ganhar o município vai ganhar as pessoas que… 

Que iram ser empregadas e de uma forma geral é todo mundo sai ganhando no comercio local sai 

ganhando porque a partir do momento que você gera emprego você gera renda você gera movimento 

financeiro no Município é o que eu tinha para o momento obrigado. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Convido a fazer uso da palavra vereador Roberto Alemonge não vai fazer 

uso, Jovaci Duarte também não, Pedro Sampaio, Itamar Moreira, Zé Geraldo Papaceni, vereador 

Sandro Gariolli. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Primeiramente queria agradecer a Deus por 

poder estar aqui mais uma tarde a gente esta se reunindo em prol do Município queria cumprimentar o 

presidente desta Casa de Leis Romildo Sergio, Vice - presidente Gessiléa, Dr. Moacyr, aos demais 

amigos vereadores, boa tarde os funcionários desta Casa a todos aqui que estão presentes, 

cumprimentar os internautas e aproveitar presidente fazer um pedido aqui que semana passada eu num 

tava em casa vendo a sessão né? Que o nascimento da minha filha e ta cortando muito a internet não 

consegue ver o desenrola ver a seqüência da sessão ta? Se a gente puder fazer tem muita gente que e eu 

pude comprovar isso. Queria falar um pouquinho só dessa autorização do projeto 053/2013, né? Da 

vinda da Cobral pra Atílio Vivacqua a Cobral veio pra Cachoeiro através de fabrica de abrasivos né? 

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


 

 

798 

“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 
 

Fabricando abrasivo a fabrica é em São Paulo e hoje fabrica abrasivo, recolhe o plástico já ta fazendo 

alem de ajudar o meio ambiente tirando os plásticos do meio ambiente pra reutilização da forma da 

sapata do abrasivo agora ta entrando na linha do diamantado e nós fomos escolhidos pra que 

pudéssemos estar ajudando esta firma a vim pro Município aonde será gerado mais empregos né? onde 

daqui Atílio Vivacqua aqui a Cobral vai levar o nome do Município pra outros Municípios porque o 

polimento não é só em Marapé, não é só em Cachoeiro vai para o Norte do estado vai pra tudo quando 

é lugar então pra gente ter uma fabrica aqui de fio diamantado o Zé Papaceni sabe do que eu to falando 

que o fio diamantado hoje é o multi fio é o tear que ta no momento e o tear do futuro né? Se um tear 

serra um bloco com 7 dias,  ele ta serrando com meio dia o multi fio então é um crescimento que ta 

vindo preá Marapé é um desenvolvimento que foi escolhido Atílio Vivacqua então essa área de três 

Mil metros aqui ta ali na entrada do São Pedro próximo ao… Próximo a fabrica de sapato né? Uma 

área de frente ao asfalto ali essa área já ta bem encaminhada já foi ate depositado o dinheiro pro 

Município avaliar tudo certinho então tenho plena certeza que é muito bom pra nós no Município e 

sobre o selo nós já discutimos aqui tamos junto se tiver que ser votado hoje tamos junto Zé Neto sem 

nada… Mais nada a falar retorno a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereadora Gessiléa não vai fazer o uso da palavra. Passaremos ao grande expediente do 

dia convoco novamente o líder do prefeito vereador Jose da Costa Neto, Vereador Roberto Alemonge, 

Jovaci Duarte, Pedro de Oliveira Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero 

cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente Romildo Sergio Abreu Machado assim eu 

cumprimento a vice-presidente vereadora Gessiléa, Secretario Sandro Gariolli, cumprimento assim o 

nosso assessor jurídico Dr. Moacyr, nobres vereadores boa tarde, boa tarde aos…Todos os 

funcionários desta Casa todos os nossos internautas, cumprimento assim o nosso companheiro João 

Batista, é o Roberto Leal que nos honras com a sua presença e assim agradecemos a Deus por mais 

uma tarde eu só vim nessa sessão… Nessa tribuna nesse grande expediente é agradecer né? A Deus eu 

queria só pra ressaltar aqui o convite que o nosso nobre colega Roberto Leal defensor da política 

Social nesse Município pediu que eu levantasse esta questão sobre este convite que foi lido ai na pelo 

nosso secretario né? É o convite de muita importância e eu tenho notado que em algumas outras vezes 

que reunimos juntamente com o Roberto nas lideranças religiosas nesse Município falando sobre a 

vontade que traga para Atílio Vivacqua né? Esta entidade a APAC né? Que da é direito as mulheres 
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apenas de estar né? Mantendo né? É… Mantendo em semi-abertas assim cumprindo os seus as justiça 

e ai ia ele fez pediu que eu fizesse este levantamento eu sugeria Roberto que você pudesse estar 

falando depois que a gente participar desta reunião né? Na Câmara de vereadores de Cachoeiro que 

você pudesse também utilizar ai a tribuna ou desse fazer parte aqui falar um pouco do que você quer 

que você  tem vontade de trazer para Atílio Vivacqua né? Que isso é muito importante e nós estamos 

ai para dar suporte toda esta política social que é de grande valor né? Nesse momento em que nossa 

sociedade depende de muita depende de muita idéias das pessoas que formaliza ai meios para dar 

direito das pessoas na qual né? Vive os seus momentos todas as vezes diferenciado agente temos que 

viver com isso, é o direito de todos sabemos e eu sugerias que pudesse estar pedindo esta tribuna livre 

para a próxima sessão e pudesse estar brigando e pode contar com este vereador né? Assim que 

conseguindo né? Os caminhos que nós iremos trilhar para conseguir trazer para Atílio Vivacqua esta 

entidade pode ter certeza que este vereador estar ai de mãos dadas para que pudesse estar ajudando 

conseguir estes objetivos para Atílio Vivacqua então a minha vinda nessa tribuna hoje é somente para 

levantar esta questão né? E que todos possam estar dando suporte para esta idéia muito obrigado. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Itamar Moreira, Zé Geraldo Papaceni. / 

José Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa noite a todos queria aqui agradecer a Deus por mais este 

dia de trabalho e que nos de inteligência par gente poder ta ai botando a disposição do nosso município 

quero cumprimentar a mesa o nosso presidente Romildo Sergio, nossa vice- presidente Gessiléa, nosso 

secretario Sandro, nosso companheiro Moacyr, a todos os colegas vereadores aos cooperadores desta 

Casa que nos ajuda muito, o nosso companheiro Batista que não perde um trabalho cabeça arriada 

Batista levanta a cabeça vamos seguir em frente, meu companheiro Roberto é um prazer Roberto ter 

você aqui pra nós estarmos ai você sempre dando o seu tempo para este Município te respeito muito 

Roberto, e quero aqui dizer que você pode contar Roberto comigo as vezes na te dou a tenção que você 

merece porque a luta não é fácil mais pode ter certeza que estou com você aguardado se depender de 

mim estou a sua disposição Roberto ao seu trabalho quero aqui dizer o nosso secretario Sandro acabou 

de nos dizer sobre a vinda da Cobral Sandro muito importante pra nós Município uma senhora empresa 

e nos orgulha muito Sandro, poder estar participando dessa… Dessa discussão né? Sandro dessa 

palavra que é nos trazer esta grandiosa empresa pro nosso Município isso nos alegra muito Sandro 

admiro ai o nosso trabalho não podemos estar contra uma empresa dessa vá nos ajudar muito nesse 
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Município nosso quero aqui também ta agradecendo a administração pela a arvore que cortou lá perto 

da rodoviária Sandro muito bom pessoal ficou muito satisfeito muito escuro na travessia ali parabéns a 

gente ta aqui pra cobra as vezes a gente cobra não é que a gente ta na frente de nada que a gente 

querendo se amostrar que é muito bom quando a gente ta andando pelo Município e as pessoas elogia 

né? O então eu acho que era todos nós ficamos satisfeitos um trabalho foi feito secretario então a gente 

não pode deixar de parabenizar ai a administração por esta atenção que tem dado a gente ai, quero 

dizer também Sandro que este projeto ai a gente tem que tão lendo ai se for pelo município bom pode 

contar que a gente ta ai pra somar e muito obrigado ai e boa noite a todos. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Sandro Duarte. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Retornei 

a estar tribuna pra agradecer a Deus a por mais presente que nós tivemos na nossa família que foi o 

nascimento da Laura que veio com saúde graças a Deus é o que a gente pedia né? O bem maior do ser 

humano é a saúde e graças a Deus deu tudo certo com ela com a minha esposa né? E agradecer a vocês 

vereadores que eu tava escutando na semana passada a solidariedade de todos vocês, pode ter certeza 

que tamos juntos ta muito obrigado. E queria pedir apoio aos meus amigos vereadores, vou estar 

pedindo ao Dr. Moacyr pra estar fazendo um projeto de lei par que a gente consiga conversar com os 

farmacêuticos pra ter plantão de farmácia final de semana e a noite a noite não precisa de ficar aberta 

mais que tenha em cada porta de farmácia cada dia, nós temos 5 farmácias uma ta de plantão nas 

outras quatro tem que ter indicando que é aquela farmácia ta de plantão né? Que seja assim pelo menos 

e lá ter o telefone da pessoa se possível se não tiver ninguém dormindo dentro da farmácia com aquela 

portinha aberta que tenha o telefone de alguém par ser atendido e os finais de semana de dia de 

domingo depois de meio dia nós não temos farmácia nosso povo não tem direito de ficar doente, se 

precisar de comprar remedi tem que ir a Cachoeiro né? Eu acho que ta na hora de gente ta vendo isso 

daí e peço apoio dos… Dos amigos vereadores para que a gente possa estar conseguindo convidar o 

pessoal… Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador. / Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Os donos. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador, por favor, me 

permite uma sugestão. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Claro. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Essa iniciativa de vossa excelência ela é muito importante vem de encontro a 

necessidade da população a titulo ate de sugestão de vossa excelência que é ai o autor desta idéia que a 

gente pudesse estar convidando os donos de farmácias pra próxima sessão estarem aqui presente acho 
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que não precisa nem ser oficial nós podemos marcar isso pra 16:00 horas com eles porque  o nosso 

Município já cresceu e acho que já esta na hora de o numero de farmácia é grande de ter realmente 

uma farmácia de plantão mais de portas abertas como funciona em qual quer cidade do mundo e não só 

com esta placa com o telefone de identificação não acho que nós já merecemos o comercio nosso já 

merece ai que uma dessas farmácias eu acho que se eu não me engano são cinco farmácias já né? / 

Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Cinco farmácias. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Que uma fique de plantão da nem uma vez por mês o plantão essa é a minha sugestão 

para a vossa excelência par que a gente pudesse estar convidando os donos de farmácias para na 

próxima terça feira da semana que vem que tiver sessão as 16:00 horas a gente sentaria com eles os 

vereadores que tiverem interessados antes da sessão para tentar regulamente e vossa excelência entrava 

com o pedido já na sessão par que a gente… pegue de frente nessa luta porque eu acho interessante 

para a população. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Com certeza presidente é eu tava só dando 

um… Um exemplo de ter pelo menos um telefone de contato mais o certo é que se esteje aberto depois 

das dez horas algo mais perigoso de ficar que tivesse esta placa indicando né? E alguém dormindo 

dentro da farmácia de plantão fosse ou algo assim, mais vamos estar sentando com os donos de 

farmácias para que possa estar vendo isso pra nossa população pra nós também. / Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Vereador uma parte vereador. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Pois 

não vereador. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- è foi importante eu fiquei as falas do 

presidente em… referente a opinião valida muito importante agora só que eu acho que tem que existir 

a lei o critério para que ela seja obrigatoriedade da farmácia porque de repente ficar só na conversa 

pode começar e para no meio do caminho existe esse critério né? É eles vão obedecer a lei obedecer o 

critério para que ele possa estar. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Por isso eu to sugerindo 

aqui. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Acho muito importante fico na sua primeira opção ai 

né?  Também falida a opção do presidente mais eu acho que tem que ter o critério. / Sandro Duarte 

Gariolli (Secretário):- Ok, obrigado Pedro pelo apoio é o que eu to sugerindo aqui pra projeto de lei 

porque se virar lei eles são obrigados a fazer o plantão e não ficar só no convite do plantão né? Isso 

vamos estar conversando e fazer este projeto de lei vire realidade e tem que ter os pós e contras o não 

cumprimento tem que ter algo que que faça ter este plantão isso nós vamos estar conversando com ele 

se isso nós não vamos jogar no peito deles e qual quer jeito não nós queremos uma parceria dos donos 
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da farmácia com a população então por isso vamos convidá-los aqui pra podermos esclarecer pudesse 

esclarecer e ver o que eles falam também. Queria dar os parabéns ao prefeito e ao Jadson o diretor de 

obras porque foram colocados dois postes ali praça ali de frente a creche de frente a Ana Busato ali 

aonde tava uma sombra muito grande e a noite nós soubemos… Nós somos sabedores dos problemas 

que ta tendo com a droga né? então tudo que a gente puder evitar esses lugares né? De sombra esses 

lugares, mais escuros é seria bom então eu queria parabenizar o prefeito por esta iniciativa e ao Jadson 

também ao diretor de obras. Sem mais nada a falar muito obrigado e poço apoio a vocês vamos ver se 

vamos convidar os donos de farmácias né? Vamos estar convidando os donos de farmácia e a gente 

entra em contato para que todos estejamos juntos obrigado e boa tarde. / Romildo Sérgio Abreu 

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

Excelentíssimo senhor presidente Romildo Sergio, secretario Sandro o nosso assessor jurídico Dr. 

Moacyr colegas vereadores, funcionários, é nosso amigo Roberto, Batista, é aos nossos internautas, 

visitantes nesta noite é quero desejar uma boa noite a todos. Bom falar em relação ao projeto né? 

Projeto numero 47 é um projeto realmente de interesse como já foi dito algumas vezes aqui é meu de 

que a comissão de agricultura que é o Pedro convocou o secretario para estar falando sobre este 

problema né? Que ate então era um problema agora já temos a solução já ta o projeto aqui em mãos 

parece que vamos fazer algumas emendas para poder estar adequando este projeto ao nosso a nossa 

realidade também sou favorável sou ate grata por ter sido atendida em relação a este projeto e em 

relação a revogação também  estarei votando favorável a ele é a ela né? è muito interessante e 

aproveitar né? Dizer que são projetos esse projetos são de… de do selo SIM né? Que é o serviço de 

Inspeção Municipal, isso vai atender a muitas pessoas que tem interesse de estar levado o seu produto 

a outros municípios né? Tem interesse de apresentar o que de bom que tem aqui então nós estaremos 

votando na próxima sessão este projeto. E dizer que semana passada quarta-feira dia 30 eu tive numa 

reunião né? PSDB mulher no Rio de Janeiro aonde encontramos ali para falar do movimento político 

da mulher né? No Brasil e onde tivemos ali conversando sobre dentre muitas coisas da política publica 

que já são existente mais não funciona como é dela a Lei Maria da Penha né? Então tivemos ali 

discutindo vários assuntos e acredito que a Solange que é a presidente nacional do PSDB Mulher vai 

estar levando ao nosso futuro né? Pré candidato a governador… A presidente para estar nos atendendo 

a mulher mais ativamente então teve ali mulheres importante né? No nosso país que foi a Vanda Endiu 
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né? Que foi a ex-chefe de divisão e desenvolvimento do banco inter americano de desenvolvimento, 

ex-ministra do estado da assistência social aonde trabalhou com Fernando Henrique coordenou o 

projeto alvorada implantou o CAD que é o cadastro único das famílias pobres que foi algo que hoje 

vem favorecendo muito pessoas e entre outras mulheres importante que estivemos ali realmente 

discutindo o como a Ieda Cruz a ex-governadora do Rio Grande do Sul né? A Solange a presidente 

Nacional do PSDB e mulheres do Espírito Santo tiveram lá como eu né? Maria Cecília diretora 

executiva da Universidade Luiz Candido Mendes a Márcia que trabalha no hospital Universitário 

também esteve lá Maria Ivone né? Que é a representa também o PSDB Mulher em Vitoria e ai uma 

vereadora de Cariacica de quatro mandatos também que teve lá né? Representando nós mulheres do 

Espírito Santo e eu tive em… De Atílio Vivacqua falei com muito orgulho da minha cidade muitos ali 

já conheciam e a Ieda conhece né? Atílio Vivacqua a Vanda tem o genro que é de Cachoeiro que é 

visinho nosso aqui então quer dizer o nosso Município foi lembrado por mulheres ali que às vezes 

pensamos que não podemos estar próximas mais estamos muito próximos de nós então dizer que nós 

mulheres temos sim o poder de estar mudando muita coisa precisamos somente nos unir é o que eu 

tenho a dizer e foi bem oportuno né? Esses convite agora para o dia sete de Novembro né? As 

dezenove horas que será na Câmara vamos repetir isso que as mulheres que estiverem nos ouvindo 

seriam interessante que participassem não é isso Roberto? A única coisa que você me perdoa que eu 

não entendi esta sigla eu queria eu faço questão de falar aqui o A, o P, o A, o C, APAC né? Associação 

de Proteção a Mulheres, não ouvi Assistente Condenadas é isso? Assistências as Condenadas quer 

dizer a condenadas né? de Mulheres isso é isso é importante a gente sabe que tem muitas mulheres né? 

Que precisam de apoio né? Então pode contar vou estar lá nessa reunião que eu acho importante né? A 

mulher ta participando e apoiando mesmo depois de comete erros todo mundo comete erros quem não 

comete erros precisamos inseri-las depois né? Na sociedade que tem que acolhe-las então estaremos lá 

acredito que os vereadores também puderem vão estar quero agradecer e se precisar vou… retorno a 

falar obrigada. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu ate reconheço o empenho do 

líder do prefeito quando pede que esta Casa coloque em votação o projeto 053 – que autoriza o 

executivo a doação de uma área de terra eu gostaria de dizer ao líder e aos colegas vereadores que eu 

ate vi a empolgação dos colegas por que também eu fico assim quando a empresa do pote dessa 

resolve vim pra Atílio Vivacqua mais eu vou estar convidando os diretores da empresa ou o dono não 
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sai como que funciona pra estar presente na próxima sessão pra vim explicar as suas idéias no nosso 

município as suas, intenções nesse município antes de fazermos a doação para esta referida empresa 

então nós vamos estar convidando para que eles estejam presentes ou o dono o um diretor da empresa 

na próxima sessão e para que ele faça ai a explanação de… De dos interesses dessa referida empresa 

com o nosso Município então vai ficar este projeto para a próxima sessão onde nós estaremos ouvindo 

ai os representantes dessa empresa que pleiteia uma área nobre do nosso Município e tenho a certeza 

que esta contra partida tem que ser muito boa para que a gente possa ai estar votando mais essa 

doação. Dando seqüência ao grande expediente do dia estamos recebendo a visita da jovens lá da Praça 

Vanderlei e da Joice que é secretaria da nossa paróquia quando eu via a Joice, Pedro pensei que ela 

tivesse vindo para fazer o convite dos 25 anos da nossa Paróquia domingo a minha é dez horas, é dez 

horas Joice? A missa as nove horas e todos estão convidados a missa da anuidade para… a paróquia 

vai estar comemorando 25 anos de fundação da paróquia é isso mesmo Joice? A informação são essas 

então é 24 anos ta quase na minha idade a paróquia então estão todos convidados ai para domingo as 

nove horas estar presente na… Na sede da nossa paróquia para missa dos 24 de implantação da 

paróquia Santo Antonio. Dando continuidade no grande expediente nós vamos estar votando o regime 

de urgência do projeto 053 Que autoriza a doação de áreas e outras providências votamos apenas 

regime de urgência vereador Jovaci Duarte. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável.  / 

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

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

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

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

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- José da Costa Neto?  Zé Papaceni?  Vereador 

Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Favorável. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o regime de urgência do 

projeto de lei 053 que versa sobre a doação de área de terra e da outras providencias. Projeto agora 

vamos votar o projeto de Lei na integra em projeto de lei 051 que revoga a lei municipal 929/2011 e de 

Setembro de 2011 e da outras providencias projeto 051 que revoga a lei municipal 929/2012. Vereador 

Jose Papaceni? Vereador Jose da Costa Neto? Pedro Sampaio? / Pedro Oliveira Sampaio 
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(Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Roberto Alemonge. / 

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

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

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

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

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

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

(Presidente):- Então aprovado por unanimidade o projeto de lei 051. Nós vamos estar suspendendo a 

sessão por 5 minutos porque os vereadores ainda não assinaram as atas então são 5 minutos para que 

possa assinar a ata para botarmos em votação. Senhores vamos estar retomando os nossos trabalhos 

por favor , vamos estar colocando a ata da 20º Sessão Ordinária da Câmara municipal realizada dia 

03/09/2013. Vereador Jovaci Duarte. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável.  / Romildo 

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

Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Roberto Alemonge. / Roberto 

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

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

Machado (Presidente):- José da Costa Neto?  Zé Papaceni?  Vereador Sandro. / Sandro Duarte 

Gariolli (Secretário):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora 

Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Aprovada a ata da 20º Ordinária desta Casa de leis. Aberto o horário de 

liderança PSB, não vai fazer uso PSDB vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Volto a esta tribuna senhor presidente e nobres colegas vereadores para parabenizar a 

vereadora desta Casa vereadora pelo PSDB vice-presidente desta Casa por ter é participado né? Do um 

importante evento no estado do Rio de Janeiro que fala do empedramento do poder político da mulher, 

então queremos parabenizá-la, parabenizar também a duas jovens que se encontram aqui no recinto 

desta Casa participando desta Sessão é assim através da vereadora Lea parabenizar a todas as mulheres 

que estão presente neste recinto e com certeza vereadora é vossa excelência teve lá o prazer de estar 

junto e ter contado participado de um grande evento né? De grande importância com as mulheres 

grandes lideres nacionais é como, por exemplo, a Ieda Cruz né? Ex- governadora do PSDB é a Solange 
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que é presidente Nacional do PSDB mulher e demais muitas outras grandes mulheres grandes lideres é 

a nível nacional então isso engrandece muito isso traz com certeza o impoderamento para a mulher e 

nós queremos aqui parabenizá-la e parabenizar a todas as mulheres que estão realmente buscando e 

ganhando os seus espaços né? Quer seja na política quer seja no mercado de trabalho é na nossa 

sociedade em geral então em nome aqui do… Do PSDB de Atílio Vivacqua queremos parabenizá-la 

por ter ai é sim encorajado de viajar ate o Rio de Janeiro para participar  deste importante evento que 

tratou do impoderamento político da mulher então com isso parabenizamos todas as mulheres que 

estão ai buscando e conquistando os seus espaços no Brasil e no mundo parabéns vereadora Gessiléa. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-  Gostaria que logo ao termino da sessão os colegas 

vereadores pudessem estar na sala da presidência que nós precisamos dar uma resposta o Executivo de 

uma consulta feita a esta Casa de leis e eu gostaria da opinião dos colegas vereadores para que a 

assessoria desta Casa possa estar montando ai a resposta para o Executivo Municipal. Não tendo mais 

matéria a delibera agradeço a presença das pessoas nessa sessão e a todas que nos acompanham via 

internet não tendo mais nada a delibera esta encerada 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, 05 de Novembro de 2013. 
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