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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Aos dezenove dias do mês de Maio 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 declaro aberta mais uma sessão ordinária 

desta Casa em seguida gostaríamos de convidar os vereadores para que tomassem os seus acentos para 

darmos inicio a nossa sessão, gostaria de estar convidando a vice-presidente desta Casa vereadora 

Gessiléa para que faça a parte da mesa, também o vereador secretario Sandro, nosso procurador Dr. 

Moacyr. Gostaria de estar pedindo a vereadora Gessiléa para que faça a leitura do texto bíblico que se 

encontra em Baruc 6 versículos 69 ao 72. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- 

Como espantalho em plantação de pepinos, que nada vigia, assim são esses deuses de  

madeira, dourados ou prateados. Esses deuses de madeira, dourados ou prateados, se 

 parecem com espinheiro no jardim,onde os passarinhos vêm pousar, ou, então, com  

cadáver jogado em cova escura.  Pelas roupas de púrpura ou linho que vão apodrecendo em 

cima deles,  vocês já podem saber que não são deuses. Ao contrário, eles também  serão 

comidos e se  tornarão vergonha para o país.  Então é melhor  ser homem  honrado  que  não 

 tem  ídolos,  assim não terá do que se envergonhar. Palavra do senhor./ Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vou está passando a palavra ao vereador Sandro para faça a chamada 

nominal dos vereadores também a leitura da pauta da ordem do dia. Pedir também a vereadora 

Gessiléa para que assuma a presidência enquanto o vereador faz a leitura da ordem do dia. / Sandro 

Duarte Gariolli (Secretário):- Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Presente. / 

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

(Vereador):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente! Vereador Roberto 

Alemonge. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli 
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(Secretário):- Presente! Vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Presente. / 

Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente! Vereador Jose Papaceni. / José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presente! Vereadora Gessiléa. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Presidente em exercício):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Presente! Vereador Romildo Sergio presente. Prefeitura Municipal de Atílio 

Vivacqua Projeto de lei 042/2013- Dispõe sobre o Plano Pluri Anual para o Município de Atílio 

Vivacqua para o período de 2014 a 2017. Municipal de Atílio Vivacqua Projeto de lei 047/2013- 

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 049/2013- Estima receita e fixa despesas do Município de Atílio Vivacqua- 

ES para o exercício de 2014 e da outras providências. Projeto de lei… Administração… Projeto de lei 

052/2013- Dispõe sobre o meio ambiente no Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias.  

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua Projeto de lei 053/2013- Autoriza o Poder Executivo 

realizar doação de área e da outras providencias. Câmara Municipal… Câmara Municipal de Atílio 

Vivacqua. Ao presidente da Mesa Diretora da Câmara municipal de Atílio Vivacqua – ES. Jose da 

Costa Neto no uso de suas atribuições legais e regimentais vem perante a vossa excelência apresentar a 

presente preposição de termos que segue neste procedimento que desde já requer autuação pela 

secretaria desta Casa com devido numero de ordem nesse termo aguarda prosseguimento do feio. 

Atílio Vivacqua 12 de Novembro de 2013. Projeto 056… Projeto de lei 056/2013- Dispõe sobre a 

proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis na dependência das escolas de ensino da rede 

publica municipal do… Municipal de Atílio Vivacqua e da outras providências. Prefeitura Municipal 

de Atílio Vivacqua Projeto de lei 054/2013- Autoriza ao Poder Executivo a abertura de Credito 

adicional suplementar para os fins que especifica. Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua Projeto 

de lei 055/2013- Autoriza o Poder Executivo a abertura de credito adicional suplementar para os fins 

que especifica. Câmara Municipal de Vereadores Atílio Vivacqua- ES. Requerimento 

nº0006/2013 Ilmo senhor presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua- ES. Excelentíssimo 

senhor Romildo Sergio Abreu Machado. Adequação e reformulação do REI e da LOM, excelentíssimo 

senhor presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua o vereador Jose da Costa Neto que abaixo 

subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem a presença de vossa excelência requerer 

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


 

 

809 

“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 
 

que seja tomadas as devidas providências para a reformulação e adequação da lei orgânica do 

município de Atílio Vivacqua e do outro regimento interno e do regimento interno desta Casa 

Legislativa tais providencias impo-se necessárias e o urgente tendo em vista que ambos de diplomas 

legais encontram-se com inúmeras normas conflitantes com texto desconstitucional e de mais 

legislação infra-constitucional vigente ainda ao fim do trabalho reformulação a adequação da LOM e 

REI. Requer seja editados os exemplares de ambuás para melhor manuseio e publicidade desde já 

agradeço a agrado a resposta e providencias. Atílio Vivacqua 14 de Novembro de 2013. Jose da Costa 

Neto vereador do PSDB na Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. Câmara Municipal de Atílio 

Vivacqua Indicação 025/2013. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito do Município de Atílio 

Vivacqua. O vereador Jovaci Duarte Lopes com acento nesta Casa de Leis vem a elevada presença do 

excelentíssimo senhor prefeito municipal de Atílio Vivacqua indicar que este Poder Executivo 

Municipal venha tomar as devidas providencias para proceder a ampliação da iluminação publica na 

localidade de Independência próximo a escola Teotônio Rafael Machado nesse Município de Atílio 

Vivacqua é o que este vereador Indica Atílio Vivacqua 18 de Novembro de 2013. Jovaci Duarte Lopes 

vereador da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. Câmara Municipal de Atílio Vivacqua 

Indicação 026/2013. Vereador Jovaci Duarte Lopes com acento nesta Casa de Leis vem a elevada 

presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Atílio Vivacqua indicar que este Poder 

Executivo venha tomar as devidas providencias para proceder a execução de extensão de rede de 

energia elétrica na Rua Manuel Mateus fim da Rua na localidade de Saibreira nesse Município de 

Atílio Vivacqua. Atílio Vivacqua 18 de Novembro de 2013. Jovaci Duarte Lopes vereador da Câmara 

Municipal de Atílio Vivacqua. Câmara municipal de Atílio Vivacqua, Atílio Vivacqua 13 de 

Novembro de 2013 para o chefe do Poder Executivo municipal de Atílio Vivacqua- ES. 

Excelentíssimo senhor prefeito Municipal Jose Luiz Torres Lopes, o presidente da Câmara Municipal 

de Atílio Vivacqua excelentíssimo senhor Romildo Sergio Abreu Machado. Oficio nº412/2013 

Doação de área para construção de prédio excelentíssimo. Excelentíssimo senhor prefeito em resposta 

ao oficio supra mencionado que possui o escopo de aferir dos parlamentares desta Casa a posição 

quanto a matéria constante de futura proposta Legis… Legislativa que visa doação de área de terra 

para a empresa AL construções seja objeto de doação pretendida a área sobre a Rodoviária Antonio 

Pereira de Barros construída de 560m² no nível da Rua Primo Luiz Batista da área de 100m² no nível 
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da Rodoviária a construção de um prédio comercial residencial, apesar… Apesar deste presidente 

desconhecer o meio em uso para averiguar o posicionamento da Casa de tal pretensão legislativa e 

ainda como parte devido o processo legislativo função típica desta Casa de Leis sendo que na marcha 

deste processo que se afere a variação das meterias constantes das preposições com posterior 

posicionamento em homenagem ao oficio de vossa excelência reuniu-se os vereadores para analisar e 

discussão… Analise e discussão da matéria constante em referido oficio após a analise constatou-se 

que não a consenso quanto a matéria e quanto a doação de área equivalente a 100m² no nível da 

rodoviária para a construção de um prédio comercial e Residencial a discordância unânime entra os 

vereadores por fim valido registra que qual quer alienação do bem publico deve respeitar o princípios e 

as regras constitucionais e demais legislação vigente e ainda as normas emendas de lei… emendas de 

Lei… Emenda da lei Orgânica municipal e bem como cumprir os bem do principio da administração 

publica e atender o interesse publico da… Na medida. Atílio Vivacqua 13 de Novembro de 2013. 

Romildo Sergio Abreu Machado presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. Ministério da 

Saúde, Beneficiário: Fundo Municipal de saúde, programa: pagamento do programa de assistência 

farmacêutica básica, competência: mês 03/2013, data da OB 21/10/2013, OBnº8371189, valor Bruto: 

R$257,55. Senhor presidente o governo do estado por meio da SESPORTE tem o prazer de convidar 

para o Coquetel de confraternização com os contemplados dos projetos bolsa atleta 2013, que será 

realizado no dia 19 de Novembro terça feira as dezenove e trinta no centro de convenções de Vila 

Velha localizado na Avenida Santa Leopoldina 840, praia de Itaparica Vila Velha- ES. É indispensável 

a confirmação da presença pelos telefone tais. Atenciosamente Secretario Vandinho Leite. Fundo 

Nacional de desenvolvimento da educação Entidade prefeitura municipal de Atílio Vivacqua, 

programa: Manutenção de educação infantil, cota:09 parcela:01 data… parcela 1, 21/10/2013. 

R$85.597,94, cota:09 17/10/2013, R$34.238,97. Sem mais nada a ler retorno a palavra ao presidente. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Primeiro eu gostaria de estar agradecendo ao diretor 

e ao gerente, o diretor Claudio Gonçalves e ao gerente Marcio ai a disponibilidade de estar aqui nessa 

sessão, sessão esta que estaremos votando a doação da área que a referida empresa vem pleitear junto a 

este Município e nós fizemos o convite eles aceitaram com… Né? De bom gosto e eu gostaria de estar 

solicitando ao plenário que nós sabemos que… que a vida dos empresários são corridas e no dito 

popular que o tempo é dinheiro e eu gostaria de estar pedindo autorização aos colegas vereadores para 
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que a gente faça uma inversão do tempo já que nós teremos uma sessão longa com vários projetos a 

serem discutido para que a gente faça uma inversão e a gente possa estar ouvindo os representantes 

da… Da empresa nesse primeiro momento de nossa sessão a gente inverteria ia fazer no final como a 

sessão vai ser bastante trabalhosa hoje nós vamos tentar inverter para que a gente ouça ai os donos da 

empresa vereador Jovaci, Itamar, Roberto, Pedro, Jose da Costa Neto, Zé Papaceni, vereadora 

Gessiléa, Vereador Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- ok. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Então com a autorização do Plenário eu gostaria de estar convidando um dos 

representantes da empresa não sei se é o Diretor é o Claudio então que a gente possa usar a nossa 

tribuna e fazer as explanação do pleito da vossa empresa. / Claudio Gonçalves (Diretor da empresa 

Cobral Abrasivos):- Primeiramente queria agradecer a oportunidade né? De falar nessa Casa apesar 

de fui pego um pouco de surpresa cheguei hoje de São Paulo e me colocaram aqui mais queria 

agradecer a oportunidade bom a nossa empresa a Cobral Abrasivos ela já existe a 47 anos no mercado 

né? Nós somos pioneiros na fabricação de abrasivos para polimento de pedras e granito é a empresa é 

líder de mercado já a vários anos a cerca de três anos tivemos o privilegio de adquirir uma empresa 

aqui no Município de vocês que é a empresa de recuperação de plástico que pertencia ao Marcos 

Antonio de Campos a empresa chamava MA de Campos é a empresa… A Cobral é adquiriu esta 

empresa e a partir desse ultimo… desse momento ate então ela é administrada como um grupo tá? É o 

mercado hoje esta bem carente no sentido de fios diamantados pra multi fios pro corte de pedra a 

Cobral vislumbrando este mercado é ta fazendo um investimento em equipamentos pra começar a 

produzir este fio diamantado aqui no estado a nossa idéia como este fio diamantado também é usa uma 

parte de injetora plástica, uma parte do material que a gente já utiliza aqui em Atílio Vivacqua a nossa 

idéia é montar esta unidade aqui também em Atílio tá? É estamos prevendo o investimento de cerca de 

oitocentos mil dólares em equipamentos tá? É a nossa idéia é construir um galpão nessa área que a 

gente esta pleiteando né? Junto a prefeitura que é uma área no trevo de São Pedro a margens da 

Rodovia ES 498 e a gente tem a idéia pra esses equipamentos já estão em fase de compra devem 

demorar cerca de 4 meses pra chegar porque são todos equipamentos importados esse é o período que 

a gente espera é pra construir um galpão nesse espaço pra gente ter mais essa unidade aqui no estado 

nosso… Nossa idéia de gerar em torno de 60 empregos diretos ta nessa… Nessa nova área alem de 

trazer outra hoje a Cobral tem uma filial em Cachoeiro de Itapemirim nossa idéia também é transferir 

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


 

 

812 

“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 
 

esta filial da Cobral pra cá então nós teríamos a Cobral filial aqui em Atílio Vivacqua a nossa empresa 

de plástico que chama a Cobral Plastc e esta empresa de multi-fio de fio diamantado pra multi-fio é 

basicamente é esse o nosso… O nosso pleito tá? To disponível pra quem quiser perguntar, fazer algum 

questionamento, temos entrada na prefeitura no mês de Outubro nesse projeto e estamos aguardando ai 

o parecer da… De vocês. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só uma pergunta 

Claudio, da implantação a … Ao funcionamento você estima que o prazo disso é o que? Um ano, dois 

anos? / Claudio Gonçalves (Diretor da empresa Cobral Abrasivos):- Então é se… pra eu… Nesse 

terreno novo eu acredito de um ano a dois anos tá? É eu pretendo já começar a produzir isso bem antes 

ta assim que os equipamentos chegarem a minha intenção já é instalar nessa unidade que temos aqui, 

não vai ser o ideal, porque o nosso espaço hoje já é pequeno pro… Pra nossa atividade ta mais é como 

o processo de fio pra multi-fio depende de equipamento então quer dizer quanto mais equipamentos eu 

tiver mais eu vou conseguir produzir então no inicio o equipamento que eu to adquirindo eu vou 

conseguir produzir cerca de 6 mil metros milenares por mês, 6 mil metros milenares parece bastante 

mais eu vou atender basicamente 3 ou 4 empresas é muito pequeno então a nossa idéia é ta trabalhando 

nesse… Nesse terreno novo vamos chamar assim com equipamentos novos e galpão entre um e dois 

anos. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Porque na maioria dos projetos de doação 

nós estipulamos um preço pra evitar essa… Na verdade esta especulação né? Porque as pessoas 

pleiteiam o terreno ai e tal não fazem e o terreno fica lá ocioso né? De posse dessa fira o projeto de lei 

garante o retorno mais ele não fala em tempo hábil de instalação para funcionamento e na maioria das 

vezes a Câmara tem colocado esse prazo que atenda né? Ao pretendente pra que fique assegurando o 

Município que este terreno vai ficar lá ocioso então você acha que falando em três anos é um prazo 

que atende a empresa?  / Claudio Gonçalves (Diretor da empresa Cobral Abrasivos):- É três anos 

com certeza atende, com certeza eu entendo o presidente o receio né? Da Casa eu acho perfeitamente 

plausível tá? Mais é nossa empresa já é uma empresa bem estruturada né? Nós não somos nem um 

aventureiros no ramo então é mais tranqüilo mais três anos atende perfeitamente. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Esse… Nós claro que nós já sabemos quem é a empresa com o 

funciona né? Porque quando vem o… A doação só que nós já passamos aqui eu já sou vereador a 

bastante tempo aqui vem aventureiros, vem golpistas como se diz no geral né? tem todo o tipo de gente 

mas a empresa de vocês é diferente que ela já esta situada já esta, já ta né? No mercado a muito tempo 
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e eu tenho a certeza que não se enquadra em nem um desses casos né? Mais de qual quer forma nós 

como Câmara entendemos ainda que tem que ter um prazo pra evitar esta questão de terreno então de 

minha parte eu sou muito favorável a vinda da empresa porque ? Se o nosso Município hoje é um 

pouco diferenciado daqueles que nos rodeiam e por cauda desse investimento do município na 

tentativa de trazer as empresas para Atílio Vivacqua porque tudo é importante o investimento, o 

emprego, o movimento financeiro para o município, agora no que eu vejo não de imediato é a 

circulação nos valores do Município não ganha apenas a sua empresa as pessoas que trabalham mais 

quando começa a girar o dinheiro que dentro com funcionário com isso todo o comercio ganha, quer 

dizer é um impulso muito grande no Município e eu vejo com muito bom olhos a doação e a vinda de 

vocês aqui pro nosso Município espero que os colegas entendam assim que a gente possa estar 

estabelecendo esta parceria para um prazo bem curto ai esta contando com o retorno que isso vai dar 

com emprego geração de… De renda e é isso que o nosso Município precisa a palavra esta franquiada 

aos colegas vereadores que quiserem fazer alguma pergunta ou alguma colocação ao Claudio diretor 

da empresa Cobral . Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Senhor Cláudio eu gostaria 

de esta fazendo uma pergunta muito importante é devido a qualificação né? Falando eu não entendo 

nada de… De fios diamantados, mas a minha grande preocupação hoje é porque as pessoas que moram 

em Atílio Vivacqua é elas vão ter o problema com a qualificação só isso ai eu queria que o senhor 

explicasse só a respeito de qualificação. / Claudio Gonçalves (Diretor da empresa Cobral 

Abrasivos):- Prezado vereador a Cobral vai dar todo o treinamento possível para que a pessoa que 

venha trabalhar conosco tenha capacidade de operar as maquinas e produzir os fios diamantados pode 

ficar tranqüilo todo o treinamento vai ser por conta da Cobral. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- 

Obrigado eu te agradeço essa era a minha grande preocupação era essa, muito obrigado. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Mais algum vereador Zé Papaceni. Três mil metros, eu não 

sei. / Claudio Gonçalves (Diretor da empresa Cobral Abrasivos):- Foi uma boa pergunta vereador 

muito obrigado, por que ate então a gente não sabia o tamanho da área, a gente foi ver o terreno, o 

terreno ta limpo ta tudo mais a gente não sabia o tamanho exato da área porque na verdade o… O 

terreno ta limpo um espaço muito grande mais falaram a principio que não seria tudo doado então eu 

não sabia a medida então eu não sabia que era esses três mil metros, na verdade… Só um minutinho… 

Três mil metros é suficiente o que nós temos hoje é assim um parâmetro que eu to fazendo é encima do 
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que hoje nós temos aqui, hoje os três mil metros é suficiente sim, tá? Muito obrigado. Não, não aqui 

em Atílio, em Cachoeiro eu tenho também área grande não chega a… Não deve ter três mil metros 

apesar que é assim é como eu sou administrador de empresas eu não sou né? Eu não sou muito a feito 

em área de engenharia mais que a disposição do terreno em Cachoeiro é diferente do terreno aqui em 

Atílio Vivacqua né? É um terreno cumprido em Cachoeiro… Isso é isso mesmo… Não que bom… 

Não… Ele é completo… Ele… Pequeno… Não, não ta certo… Então é vereador primeiro obrigado 

por o senhor ser nosso cliente né? Segundo é o que acontece lá em… Em Cachoeiro só uma parte do 

nosso terreno é ocupado com esta construção cerca de mil e oitocentos metros mil e quinhentos metros 

a parte de trás do galpão ela… Ela é vazia é na verdade vereador com o grande é… Aquecimento que 

ta acontecendo no mercado e grande transformação o senhor que faz parte disso é antigamente  a gente 

precisava de um… Um espaço muito maior para armazenar os abrasivos em si hoje com o advento dos 

abrasivos diamantados resinóides, abrasivos com alta durabilidade e grande poder de polimento e corte 

isso diminuiu drasticamente né? Então houve hoje se fosse isso a uns dez anos atrás, de cinco a dez 

anos atrás com certeza eu iria precisar de uma área maior só pra armazenar abrasivos mais com este 

advento da dessa alta tecnologia que o setor esta… tá… Tá imprimindo ai no nos abrasivos 

diamantados resinóides que sempre duram mais e gastam cada vez menos são abrasivos com o valor 

diferenciado então a gente acaba não precisando desses espaço, o espaço pra uma maquina de… Uma 

injeção de plástico que é o caso do multi-fio uma maquina uma injetora tem mais ou menos o espaço 

de duas mesas dessa assim só pro senhor ter uma idéia tá? Mais este espaço é suficiente é afinal de 

contas também se a gente precisar de algum outro espaço vai ser um espaço pra armazenar abrasivo e 

ai a gente acha que tem a missão de se adequar ta bom obrigado… Muito obrigado. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Mais algum vereador?  Então nós vamos estar agradecendo ai ao 

Claudio que gentilmente veio aqui ao Marcio também esta Casa vai estar sempre a disposição de vocês 

espero que esta parceria de frutos para o Município também pra vocês, pra também a todas as pessoas 

que investi ela investe pensando em retorno financeiro né? Não pode ser diferente mais tenho certeza 

que isso é o inicio ai de uma parceria que vai dar certo pra gente no futuro tá? Obrigado por vocês 

estarem aqui e se quiser nos fazer companhia durante toda a sessão, mais caso contrario nós vamos 

entender ai a necessidade de vocês tem de trabalho, o seu caso maior que chegou… Você falou que 

chegaria hoje cedo de São Paulo eu achei ate que você não viesse mais obrigado por estar aqui nós 
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estamos a disposição. / Claudio Gonçalves (Diretor da empresa Cobral Abrasivos):- Muito 

obrigado tá? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez desculpa o mal jeito, não tenho o dom 

como vocês tem o da palavra mais tentei me expressar o melhor possível muito obrigado viu boa a 

vocês, bom trabalho ai tá? E a nossa empresa ta a disposição quando vocês quiserem fazer uma visita 

nós estamos a disposição eu fico pouco aqui mais todo mês uma vez por mês eu to aqui, mais o Marcio 

ta sempre aqui e vai ser um prazer recebê-los lá no nossa empresa ta bom? Muito obrigado. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Obrigado, dando continuidade ao expediente do dia convido o 

líder do prefeito vereador Jose da Costa Neto para que faça uso da palavra e defesa dos projetos. / José 

da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente boa tarde, boa tarde ao o nosso secretario Sandro 

Gariolli, vereadora… Nossa vice-presidente vereadora Gessiléa, boa tarde Dr. Moacyr, boa tarde a 

todos os colegas vereadores, todos que estão prestigiando a sessão do dia de hoje a todos os 

funcionários que estão ai auxiliando ai os nossos trabalhos boa tarde também a todos que estão nos 

acompanhando pela internet e quero agradecer a Deus por mais este dia de vida e de trabalho em favor 

ao Município de Atílio Vivacqua, e quero inicialmente é em meu nome e em nome do vereador Zé 

Geraldo Papaceni lembrar novamente que os nossos microfones não estão funcionando, eu gostaria ate 

de ter participado e ter deixado aqui a minha mensagem de apoio aos representantes da Cobral o vossa 

excelência vereador Jose Papaceni desde de voz livre sem o auxilio ai do microfone eu preferi não 

fazer e vir aqui lembrar ao nosso presidente é a providencia ai para com certo né? Dos nossos 

microfones que. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador… Vereador. / José da 

Costa Neto (Vereador):- Pois não presidente? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- As 

providencias já foram tomadas e o rapaz esta ai vendo. / José da Costa Neto (Vereador):- Ta ok! Eu 

quem agradeço, então para que eu… Para que nossos trabalhos não possam ser ai prejudicados. É com 

relação… Com relação ao projeto 042/2013 o PPA é nós estamos propondo é um projeto que já esta na 

Casa a vários dias a algumas sessões e nós estamos propondo uma… Alem da votação do projeto né? 

A proposição é de um emenda para que a gente possa adequar um pequeno equívoco que ocorreu na 

confecção do PPA então nós estamos propondo a emenda que é será lida e apresentada aos senhores 

vereadores que esta apenas é solicitando ai onde uma seqüência numérica onde ela esta colocada ai 

comunidade responsável secretaria municipal de Administração e finanças que passara a vigorar de 

2.0005 a morticização da contratada para 0.0005 a morticização da divida contratada conforme 
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demonstrativo em anexos então solicitamos a todos os nobres colegas vereadores que possam então é 

uma vezes o PPA ta colocado em votação que possa estar votando favorável ao projeto né? E também 

a esta emenda corretiva para que o projeto fique, portanto adequado para votação com relação ao 

projeto SIM que cria o Serviço de Inspeção de… Inspeção municipal é do Município de Atílio 

Vivacqua é um projeto também que já esta na Casa a varias sessões para estudo já foi analisado pela 

comissão de agricultura e nós estamos também propondo uma emenda… Uma emenda é mais no 

sentido é de correção de algumas palavras de algumas… De algumas colocações para que o projeto 

então possa estar adequado também para votação lógico que cabe né? Cabe a cada parlamentar desta 

Casa cada vereador estarem ai propondo as suas emendas as suas colocações para que o projeto possa 

então é ser melhorado cada vez mais e pedimos ao senhor presidente que possa então também já o 

projeto pelo fato de já esta na Casa a varias sessões, a vários dias e também com esta proposição da 

emenda é fazendo a correção no projeto e o mesmo possa então estar apto a ser votado na sessão do dia 

de hoje. O projeto 049/2013 que desrespeita ao Orçamento que estima a receita e fixa a despesas do 

Município de Atílio Vivacqua para o ano de 2014, projeto também é que poderá votar né? Presidente 

ate… ate meado de… De Dezembro? Então o projeto encontra-se na Casa também para avaliação de 

todos os vereadores aguardando ai as sugestões ai de cada parlamentar que possa em sessão futura 

também ser votado o projeto 052/2013-Que dispõe sobre o meio Ambiente do Município de Atílio 

Vivacqua nós estivemos no dia de hoje conversando é com o Dr. Moacyr o nosso procurador geral 

tivemos também conversando reunido com o presidente vereador Romildo Sergio o projeto que dispõe 

sobre o meio Ambiente de Atílio Vivacqua é de estrema importância para o Município pedimos 

portanto a mesa diretora que possa estar é providenciando para que este projeto também receba ai os 

pareceres das comissões que ele possa ser colocado… Já esta com parecer ! Muito bem. Então que ele 

possa entra em pauta de votação para que os vereadores também possam apreciá-lo e votá-lo haja visto 

que no principio como é do conhecimento de todos ele carece muito de se urbanizar no que se diz 

respeito da questão do licenciamento ambiental aqui… Feito aqui no Município de Atílio Vivacqua e 

não mais né? Todo aquilo que todo… Todo empreendimento hoje em Atílio Vivacqua depende de 

organismos externos de entidades é externa para a questão do licenciamento uma vez aprovado este 

projeto nós estaremos mais um grande passo para a criação da estrutura de licenciamento ambiental 

aqui nos Município de Atílio Vivacqua com isso com certeza vai agilizar bastante os processos e vai 
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ganhar com isso os empreendedores os empresários  e ganha toda a comunidade Atiliense que a partir 

de que o Município acelera igual tivemos agora pouco aqui né? O representante de uma importante 

empresa que esta ai pleiteado uma área para a instalação da sua industria então a partir do momento 

que esta licença ambiental ela… Ela… Ela é conseguida no menor espaço de tempo possível logo a 

empresa será instalada com isso a gente ganha tempo e gerando emprego para todos os Atilienses 

então é um projeto ai de grande importância pedimos a todos os vereadores que possam estar votando 

favorável. O projeto 053/2013 na sessão passada foi apresentado é fala exatamente sobre a doação de 

área pra Cobral e o representante acabou de falar né? Falar aqui nessa tribuna da intenção desta 

empresa de vir aqui para Atílio Vivacqua e gerar ai uma quantidade bastante significativa de emprego 

e é como o nosso presidente vereador Romildo Sergio disse né? É um projeto que Atílio Vivacqua já 

vem perseguindo trabalhando nele a vários anos e com certeza é o sangue maior que o nosso 

Município tem são as empresas que estão aqui instaladas né? Então empresa uma vez instalada ela gera 

emprego e emprego que gera renda e a renda que movimenta toda a cadeia produtiva do negocio no 

Município então o projeto 053/2013 tenho a certeza que todos os vereadores iram votar favorável 

párea que esta empresa possa então mais rapidamente possível estar de fato instalada aqui em Atílio 

Vivacqua e gerando mais empregos e mais renda para a nossa comunidade projeto… Projeto 056… O 

projeto 056 é de minha autoria que versa sobre e ai eu peço a todos os nobres colegas vereadores que 

possam apreciar com carinho este projeto e que a gente possa estar votando favorável ele dispõe sobre 

a proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas dependências de escola de ensino da rede 

publica do Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias isso eu é apenas para reforçar é a 

tese e a importância deste projeto dizer que… que existe já existe a nível de estado né? a lei numero 

8.854 de autoria do governador… Do então governador da época é essa lei foi publicada no diário 

oficial no dia 23 de Abril de 2008, o governador da época Paulo Cesar Hartung e também prevê a 

proibição de uso de telefones celulares nas salas de aulas dos estabelecimentos dos estadual de ensino 

então a nível de estado essa proibição ela já existe através desta lei vários municípios já fizeram as 

suas adequações aqui no município de Atílio Vivacqua na verdade na pratica é isso já acontece a gente 

já ta tendo… Propondo essa lei pra população para poder regulamentar e a partir da aprovação desta lei 

o prefeito devera então é baixar um decreto normatizando e tornando então é… Tornando publico este 

ato para que possa então ser transformado e formalizado em lei aqui no Município de Atílio Vivacqua 
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e quer dizer eu sou pai, sou avô e a gente tem acompanhado ai ate mesmo em reuniões de famílias lá 

na minha casa ate acontece isso, quando a gente senta em família em redor da mesa é principalmente 

os jovens eles gostam de ficar né? Mexendo ali tabulando o celular enviando mensagem recebendo 

mensagem e lá a gente ate faz uma brincadeira eu não sei né? De repente acontece ate em outra 

famílias a gente brinca ate de recolher o celular para que a gente possa conversar né? Presencialmente 

porque infelizmente hoje ate nós mesmos adultos às vezes a gente se descuida e deixa as pessoa esta 

pertinho da gente a gente deixa de conversar presencialmente para deixar para né? Passando 

mensagem por em fim se distrai ali com o aparelho e evita ate a conversa presencial então isso é 

reforçado aqui no Município de Atílio Vivacqua em todas as escolas já existe esta proibição na pratica 

né? Então não pode a criança não pode entra no recinto escolar a não ser seja uma atividade ai 

pedagógica orientação dos pedagogos né? Caso contrario o celular e aparelhos similares eles são 

realmente proibidos para que o aluno possa uma vez adentrando ao recinto escolar que ele possa se 

dedicar único e exclusivamente ao ensino é concentra todas as suas atenções para aquilo que esta 

sendo passado para ele né? Porque se deixar a criança, o jovens é manipular o celular ou qual quer 

outro tipo de aparelho tenho a certeza isso já tem estudos ai comprovados que a distração vai 

atrapalhar e muito o aprendizado né? Então é este é o projeto lembrando que a nível de estado ele já 

existe né? Já existe a lei é com esta proibição vários outros municípios já também já aplicam esta 

modalidade de lei então conto aqui com o apoio e o voto favorável de todos os vereadores pra que a 

gente possa então é formalizar esse essa lei aqui no Município de Atílio Vivacqua com certeza isso ira 

é beneficiar muito ai o ensino a aprendizagem nas escolas do Município de Atílio Vivacqua, é com 

relação ao projeto 054 e 055 que trata da questão do credito suplementar adicional para o Município de 

Atílio Vivacqua na área de saúde para a construção é de postos de saúde… De postos de saúde na sede 

do Município de Atílio Vivacqua o projeto 054 no valor de R$49.999,99 e o projeto 054 o valor de… 

Alias 055 no valor de R$50.000,00 são créditos oriundos ai é de recursos obtidos junto ao governo 

federal para que o Município então possa construir novo posto de saúde aqui na sede do Município de 

Atílio Vivacqua para melhor atender as pessoas que demandam ai né? Os atendimentos na área de 

saúde do nosso Município então pedimos a todos os vereadores que possam também estar votando 

favorável senhor presidente todos os dois projetos estão pedindo urgência especial é se for o 

entendimento podemos por se tratar de recuso de relevante importância podemos acredito que 
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podemos… Acredito que poderemos né? Votar estes dois projetos ainda na sessão de hoje. Com 

relação ao requerimento estou propondo ao excelentíssimo senhor Romildo Sergio Abreu Machado 

senhor excelentíssimo presidente da Câmara municipal de Atílio Vivacqua que é? Se que refere a 

adequação que reformulação do regimento interno da lei orgânica do Município isso se deve senhor 

presidente, nobres colegas vereadores a… A muitas questões haja visto que a que a lei orgânica do  

nosso Município ela foi aprovada é ano de 1990 então já temos ai 23 anos já se passaram então eu acho 

que é mais do que justo mais do que necessário que a Câmara de vereadores de Atílio Vivacqua nesta 

gestão possa então senhor presidente se organizar através de uma comissão instituída por vossa 

excelência pra que a gente possa então revisar tanto a lei orgânica quanto o regimento interno desta 

Casa então é… É proposta que… Que eu entendo que é da mais alta importância onde nós poderemos 

claro a partir do trabalho da comissão e com a participação de todos os nobres colegas vereadores e 

também da sociedade civil organizada do nosso Município e poderá estar participando e dando as 

sugestões e que a gente possa então é chegar ai a uma documento todo adequado reformulado trazendo 

este documento para os dias atuais é nós não vamos aqui citar com todo respeito ao trabalho que foi 

realizado pelos vereadores da época a gente vai entrar em detalhes e todos nós sabemos que tem vários 

pontos aqui da nossa lei orgânica que hoje né? Comparado ao que acontece na pratica de hoje no dia 

no dia a dia realmente a gente tem essa consciência que precisa é ocorrer esta formulação então essa é 

a minha sugestão espero e conto ai com o total apoio da mesa diretora desta Casa do nobre colega 

vereador presidente desta Casa Romildo Sergio para que a gente possa então instituir esta comissão 

para que a gente possa reformular tanto a lei orgânica como a municipal quanto o regimento interno 

desta Casa e tenho certeza e hoje reunido com o procurador desta Casa Dr. Moacyr eu disse naquele 

momento que se a gente nesse mandato né? nessa Legislatura se nós conseguimos realizar é este 

trabalho nós daremos ai uma grande contribuição neste mandato neste legislatura atualizando este dois 

documentos que eu julgo serem da mais alta importância para o desenvolvimento do Poder Legislativo 

do Município de Atílio Vivacqua então senhor presidente é o que nós tínhamos para dizer quero 

parabenizar o vereador Jovaci pela duas indicações o vereador sempre preocupado em atender né? As 

suas regiões…as suas regiões atender as demandas que são impostas a vossa excelência parabenizo a 

vossa excelência vereador Jovaci e pode contar conosco ai pra reforças os seus pleitos junto ao 

Executivo municipal, muito obrigado presidente, obrigados vereadores. / Romildo Sérgio Abreu 
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Machado (Presidente):- Antes de convocar… Convidar o próximo vereador gostaria de registrando 

aqui a presença da secretaria da nossa paróquia Joice, tem que falar com o Padre Giovane Joice pra 

começar a contar hora extra do seu trabalho aqui na Câmara. Vereador Jose Geraldo Papaceni, 

Próximo expediente vereador Pedro de Oliveira Sampaio, Itamar Moreira, Roberto Alemonge, 

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

(Vereador):- Primeiramente eu gostaria de estar agradecendo a Deus por mais esta oportunidade nesta 

tarde maravilhosa, gostaria de estar cumprimentado o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio, 

a vice-presidente desta Casa vereadora Gessiléa, vereador e secretario Sandro, Dr. Moacyr procurador 

desta Casa, fun… Todos os funcionários deste Legislativo, colegas vereadores, as pessoas que nos 

visitam nessa tarde, os internautas que nos assistem, gostaria de estar defendendo as minhas emendas 

porque a população cobra dos vereadores né? Então os vereadores tem que fazer o trabalho o vereador 

Jose Neto tava a pouco elogiando às vezes um pequeno serviço mais de grande importância né? Como 

nós temos na localidade de Saibreira é foi vendida uma pequena área de terra ali um pequeno 

loteamento e né? Ta faltando um poste para que esta pessoa daqui uns dias termine a sua casa e ela 

possa tem uma energia mais próxima né? Mais facilidade isso ai não  é tão difícil, igual… E outro meu 

requerimento lá pra localidade de Independência agora nós… Aquela localidade vai receber  em breve 

um campo de futebol porque já mais de cinco anos Independência não tem mais campo de futebol 

então muitas pessoas vão estar ali se divertindo nós temos a quadra de futebol onde a juventude gosta 

as vezes de jogar o seu futebol temos ali a igreja onde as pessoas vão a noite né? Pra missa pra 

celebração e nós temos uma… Uma… Uma rede de iluminação publica que essa iluminação ela falta 

poucos metros para que ela termina pra iluminar ate na quadra próximo a igreja então esse vereador 

deixa aqui este pedido para que o Executivo possa si né? Com toda a experiência que tem estar ai 

dando este ponta pé  ai e dando esta ajuda a comunidade que tanto merece e gostaria também de estar 

falando sobre a presença do representante da Cobral né? Que esteve aqui a pouco e como eu defendi 

né? Eu penso muito em qualificação minha preocupação é uma firma se instalar no Município e de 

repente trazer pessoas de fora para trabalhar então a partir do momento que a empresa se instala no 

município e se comprometa a ta dando um curso de qualificação para as pessoas que nós temos aqui 

fica muito melhor porque se as pessoas tem o curso pra fazer não faz o curso é porque as vezes não 

quer trabalhar e hoje nós temos ai fabrica de sapato né? Dando curso… curso de qualificação pra 
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varias pessoas e as vezes pessoas ate que nos assistem nesse momento através da internet que procure 

o CRAS né? o Centro de referencia de serviço social que da apoio as pessoas ai que mais necessitam 

que possam estar indo lá, eu acredito que ainda tem vaga pra fazer algum curso as vezes a pessoa esta 

desempregada as vezes o curso demora ai uns 30,40 dias as pessoas esta esperando as vezes a mais 

tempo a prefeitura tem uma parceria boa né? As vezes as pessoas não pagam nem passagem, tem 

vários cursos gratuitos então as pessoas vão se esforçarem porque as coisas são difíceis mais não é 

impossível tendo fé em Deus lutando com certeza as coisas melhoram. E gostaria de estar também 

dizendo aqui tem vários projetos né? Pra ser votado nesta Casa de Leis e eu acredito que a maioria dos 

projetos vão ser votados tem projeto ai com urgência e projeto que fala de saúde quando fala de saúde 

né? A gente já se preocupa porque a saúde hoje as pessoas tem reclamado muito em rede nacional ate 

ontem eu estava vendo uma reportagem onde vários planos de saúde estão ai não estão conseguindo 

atender a demanda em São Paulo, Rio de Janeiro e outros… E outros municípios ai outros estados 

então e quando fala da área de saúde me preocupa muito eu fico muito feliz em saber que uma pessoa 

foi atendida e Atílio Vivacqua não é diferente precisamos melhorar também na área de saúde porque as 

vezes a gente precisa de uma de uma pequena esforço pra estar atendendo então quero dizer deixar 

claro por parte deste vereador eu não sou contrario a emenda nada contra a saúde sou a favor… 

Totalmente a favor e o meu muito obrigado volto no grande expediente. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa não se encontra vereador Jose da Costa Neto, vereador 

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

primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade por este dia e pedir inteligência pra nós 

conduzir esta reunião da melhor forma. Quero aqui esta cumprimentando o nosso presidente Romildo 

Sergio, Gessiléa, Dr. Moacyr, o nosso secretario Sandro, meus colegas vereadores, a todos os 

cooperadores desta Casa e quem nos assiste ai né? Que esta nos presenciando a reunião seja bem vinda 

a Casa é nossa, todos os internautas tá sim… Ta sim foi atender o telefone… Nosso amigo Batista ta 

ali meio de cabeça baixa mais vai dar tudo certo Batista vamos levantar a cabeça e quero aqui esta 

dizendo sobre o nosso grande líder já nos explicou sobre os projetos que temos que tai resolvendo hoje 

quero aqui mandar um abraço ao secretário de saúde o nosso Almir lutador imagino o que este homem 

passa ai durante o dia pra estar conduzindo esta saúde nossa do nosso Município sei que não é fácil 

irmão mais vamos trabalhar unido para que cada dia esta melhorando, sobres os projetos colega Jovaci 
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saúde é serio mesmo e o que for para nós estarmos lutando para esta saúde pode contar com nós Jovaci 

estaremos aqui não só nós como todos os vereadores com a mesma intenção que é a melhor pelo 

Município sobre o empresário da Cobral que teve aqui Jovaci, a Cobral como o próprio Marcio 

Claudio né? Nos disse aqui é uma empresa muito respeitada e com… Com certeza Jovaci vai dar ai um 

apoio a todos os contratantes que eles forem contratar que se Deus quiser vai ser do nosso Município 

pra formação num grupo muito… Muito parceiro que é a Cobral que eu posso dizer que eu lido com a 

Cobram a muito anos é uma empresa muito seria e o nosso Município eu acredito que vai… Vai ter 

coisa muito boa Cobral vai trazer coisas muito boa pra nós então o que for dos projetos que temos pra 

soltar pra liberar o que é para o nosso Município pode contar com este vereador aqui que eu to pronto 

se for pelo nosso Município e pelo povo estaremos sempre unidos nessa caminhada ai eu quero aqui 

também deixar os meus sentimentos né? O que ocorreu com a família do Ataíde né? Vereador Pedro 

né? É o genro dele né? Então deixar os meus sentimentos aqui e dizer que estamos ai a disposição se 

dependemos de nós, uma boa noite a todos muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Pedro Sampaio? / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Senhor presidente na sua 

pessoa eu cumprimento toda a mesa, secretario Sandro, nossa vice-presidente Gessiléa, Dr. Moacyr 

nosso assessor jurídico na sua ausência, boa tarde a todos os servidores desta Casa meus queridos 

vereadores e amigos companheiros de batalhas, todos aqueles que nos prestigiam né? Evandro 

servidor, Batista 100% quase que eu falo 99% Batista mais hoje você voltou e eu tive que confirmar e 

Joice né? É posso com toda a liberdade Joice né? Considero como filha né? E secretaria vi nascer né? 

E acompanhei ate os seus ate este momento da sua vida né? A gente convive junto né? Dentro da 

comunidade. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vai falar a idade da menina, por 

favor, fala uns quatorze anos. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu gostaria que ate de né? 

De estar assim valorizando a presença da Joice como uma lutadora né? De uma família né? De 

produtor rural família que vem lá das suas dificuldades mais que ta ai investindo nos seus estudos 

trabalhando e que são todas vencedoras Joice que papai do céu te abençoe cada vez mais, com certeza 

nós ficamos felizes com a presença de vocês de você com esta aqui… Gostaria de parabenizar a todos 

a todos os vereadores com as suas indicações estava ali atentamente ouvindo é isso nos da uma 

consciência de que estamos né? Trabalhando para o bem estar do Município atento com a sociedade 

né? Atiliense vendo as necessidades as dificuldade esta ai mostrado a dificuldade de cada um de vocês 
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parabéns pelas suas indicações o grande líder é… Fique atentamente grande líder olhando analisando o 

projeto que você falou sobre a questão da é o uso dos celulares né? De aparelhos nas escolas é afirmo 

presi.… É grande líder que eu fiquei preocupado assim ate com uma questão apesar que de ser uma lei 

que já existi né? A nível estado eu fiquei preocupado com a questão da fiscalização desta proibição ela 

entra através da lei mais lá no dia na responsabilidade de colocar né? Que o aluno não vai estar lá com 

o aparelho celular na escola que vai conseguir fazer esta fiscalização já é proibido mais na verdade nós 

poderíamos né? Estar ai colocando uma emenda não sei como a gente poderíamos fazer que pudesse 

estar dando né? Suporte a uma fiscalização mais né? Mais rígida para que esses aparelhos deixasse de 

entra nas escolas que os alunos pudessem estar né? Sendo atendo sendo visto por este lado parabéns 

pela indicação mais que poderíamos estar melhorando esta parte ai né? Na questão dos projetos. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador… Vereador na indicação ta que a 

regulamentação… Na lei ta que a regulamentação vaio ficar a cargo do Executivo no caso a secretaria 

de educação ou quem vai fazer esta normas a serem cumpridas na verdade vai ser a secretaria de 

educação agora aqui pra nós é uma tarefa árdua e difícil né? como fazer para controlar que os jovens 

podem estar separados do seu celular é uma tarefa difícil mais a lei ta bem contemplada porque ela fala 

que a regulamentação esta autorizada a secretaria de educação num caso é uma caso especifico não 

fala o poder executivo num representante do executivo na questão da educação não é essa a secretaria 

esta autorizada a fazer os procedimentos legais são as normas a serem executadas para que isso 

aconteça. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Na verdade… ok… Mais na verdade é essa 

liberdade de ele ter o celular La dentro da escola e permanecer com ele desligado é uma questão que a 

vossa excelência disse é uma… Uma batalha é uma luta mais… / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador… Vereador eu quando eu disse que. / Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- É só pra se quiser usar o microfone ai vereador né? É para eu seja mais pode usa, pode 

ficar à-vontade. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só pra ilustrar a dificuldade que 

vai ser eu tava comentando eu acho que com o vereador Sandro hoje eu pude presenciar no domingo 

três jovens lá na minha propriedade pescando jovens de Cachoeiro parente de um visinho pescando 

uns 16,15 os três pescando lá no coisa e um dos jovens estava pescando com o smartphone ligado a 

vara de anzol numa mão e o telefone na outra na internet, pescando uma hora de lazer então vai ser 

uma dificuldade tão grande que eu disse que não consegue mais separar o jovem do smartphone do 
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telefone tudo que tem hoje esta parte eletrônica ele estava pescando com a mão direita com a mão 

esquerda o smartphone ligado na internet olha a dificuldade que vai ser separa esta nova geração desse 

dessa parafernália eletrônica existe né? O cara numa hora de lazer ta pescando e ta na internet como é 

que pode. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Sim vereador eu ate entendo… Entendo da 

seguinte forma nós deveremos diferenciar uma situação da outra, por exemplo, se ela lá ele tem toda a 

liberdade de estar pescando né? Agora nós temos que conscientizar que lá na sala de aula lá o objetivo 

é outro não é a sala de aula não é praticamente um… Um momento de lazer. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Eu estou falando da dificuldade de separa, não to falando… não sou 

contrario ao projeto dele não porque o senhor esta achando que eu sou contrario ao projeto dele, To 

falando da dificuldade de separar os jovens hoje do smartphone, do telefone desse monte de coisa que 

é. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Então esta discussão é ate pra reforçar esta questão de 

vamos pra luta mais com né? Qual os instrumentos que nós temos, o que nós temos para combater e 

vencer a guerra né? Então eu acho que é importante sim, ok! Também quero agora fazer uma 

comparação que foi feita aqui com o relato do projeto… Do oficio em relação a um projeto da doação 

da Rodoviária eu gostaria de fazer um comentário a respeito do projeto porque como foi dito ai foi 

uma consulta né? Que foi né? Unânime na a discordância em relação a ao plenário desta Casa é mais 

eu gostaria de estar pedindo presidente que a gente podemos conversar presidente a respeito do projeto 

e em outra ocasião por que na verdade por exemplo de repente existe uma possibilidade de estar 

chegando ao objetivo que venha melhorar para o Município e cidade é…É não discordando de um 

projeto totalmente né? Naquela proporção que tava colocando mais nós temos as nossas as nossas 

idéias e essas idéias elas podem chegar naquilo que a gente quer. / Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Vereador presidente… Uma parte. Eu sugiro que a gente convidasse o prefeito para que 

ele viesse aqui e ele expor a idéia dele pra ver se a gente chega num consenso se é interessante ou não 

né? Nós recebemos um papel falando de área e falando o que… Que é nós soubemos que é a AL vão 

vai pegar e dar pra um firma vai te que ter uma licitação nessa licitação talvez não um vai dar o 100 

metros o outro vai dar o pavimento todo então eu proponho de chamar o prefeito pra ele fazer um 

esclarecimento, sobre o pensamento dele para o Município o pensamento o que… Que o Município 

quer certo? / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Obrigado vereador na verdade é importante a 

sua idéia vereador mais eu acharia também né? De né? Esta falando com o próprio empresário a 
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própria empresa que tem o interesse de estar investindo nessa questão então que venha conversar para 

que  a gente podemos estar conversando esta a respeito porque a uma um interesse tanto que uma 

forma empresarial mais também a interesse do Município também que venha trazer é resultado 

importante para o Município eu… eu gostaria que a gente pudesse estar voltando a conversar né? Com 

essas idéias então eu quero ia só ta colocando essas questões. É quanto ao eu gostaria de estar aqui 

prestando já as minhas…Minhas atos solidários né? Em relação as famílias Nunes e a família Santana 

que nesse momento passa por momento de tristeza né? Do fato acontecido naquela acidente que veio 

trazer né? Registrar ai a morte do nosso amigo lá né? Gilson né? Gilson Nunes de Souza que tem como 

apelido Gilsinho todos conhecem e a gente fica muito triste mais na verdade estamos ai solidários com 

todos os familiares e que todos os vereadores né? Pudessem estar né? Prestando o seu momento lá de 

atenção e que é um momento muito forte porque nem um de nós esta preparado para este momento né? 

e estar aqui o meu momento solidário a todos os familiares muito obrigado presidente. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria apenas de estar fazendo um esclarecimento aos 

colegas vereadores nessa questão levantada pelo vereador Pedro Sampaio e também parteada pelo 

vereador Sandro na… no que tange a respeito a doação pavimento e também da… Da laje onde hoje é 

localizada a rodoviária não existe projeto não existe outra conversa o que existiu procurado pelos 

empresários o prefeito fez uma consulta previa a Câmara Municipal né? E a resposta foi ao acordo que 

nós tivemos ao termino da sessão passada sem… Eu respondi desta forma que foi lida pelo vereador 

Sandro e vou pedir a menina que faça a copia pra cada um para que nós possamos estar mostrando 

aquelas pessoas que nos procura na rua pra saber desse assunto eu respondi ao prefeito o seguinte 

100% a unanimidade dos vereadores foram contra ao… A doação dos 100m embaixo o pavimento do 

nível da rodoviária que foi o nosso acordo lembram? E quanto a laje encima para que seja feito o 

prédio residencial né? Não ouve unanimidade alguns vereadores eram favoráveis e alguns foram 

contra essa foi a nossa resposta ao questionamento feito pelo Executivo, não foi isso que nós 

acordamos? Embaixo ninguém concordou e em cima alguns eram a favor e outros eram contras 

respondi apenas isso tá? Acho que esta conversa com o prefeito e empresários ela vai ser oportuna, 

mais quando de fato tiver uma seqüência desse projeto ou com projeto de lei ou com nova forma de… 

De consulta ou que é… O Executivo provoca o Legislativo mais por enquanto o que fora feito nós 

respondemos e respondemos naquilo que nós combinamos de acordo com  aposição dos colegas 
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vereadores se formos provocados novamente com o projeto de lei ou apenas com algum 

questionamento do Executivo ai eu acho oportuno né? Uma reunião com o prefeito e com o 

empresários que queiram falar desse assunto mais falar da consulta no momento já fora respondido 

desta forma vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu só fiz a 

colocação porque acredito que existe o interesse também do Município então quando a o interesse é 

vindo do Município nós podemos fortalecer a conversa podemos fortalecer porque ai é…é vai 

provocar né? Interesse da parte do empresário por isso que eu fiz esse questionamento entendeu? 

Entendi claramente né? A questão em relação a área de 100m entendi também a questão que não foi 

unanimidade da laje mais a devido eu saber que existe interesse da parte do Município fiz esta 

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

Santos (Vereador):- Cumprimentar o presidente desta Casa Romildo Sergio, vice presidente Gessiléa, 

secretario Sandro, nobres colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam com a sua presença aqui esta 

noite, nosso amigo Batista, a Joice secretaria da paróquia Santo Antonio seja bem vinda Joice e nosso 

amigo ai também do sorvete. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Evandro. / Itamar 

Moreira dos Santos (Vereador):- Evandro é uma satisfação grande é a gente estava ali ouvindo os 

nobres colegas, falar sobre a Cobral a gente é uma… Uma firma que ela já esta bastante estruturada 

com certeza vai ser montada aqui em Atílio Vivacqua já tem ate a do plástico e é uma firma que tem 

uma responsabilidade bastante grande onde vai gerar o que ele disse 60 emprego e também vai dar 

qualificação aonde… Aonde o vereador Jovaci citou aqui na tribuna né? Jovaci que eles tinha grande 

preocupação que também era a minha é a minha preocupação de qualificação desse povo para que de 

continuidade trabalhando mais trabalhar pessoas do nosso Município então isso ai eu quero 

parabenizar a Cobral o senhor Claudio que teve aqui na tribuna desta Casa o vereador Papaceni 

também que também sempre prestou o serviço também eu acho que… É comprava ou compra uma 

coisa abrasivos então eu acredito vereador Papaceni eu acredito que vai ser uma coisa que vai com 

certeza de qualidade e a gente pra votar realmente temos que votar porque aquilo que vai gerar 

emprego para o nosso Município com certeza eu vou votar sempre favorável  que o nosso povo do 

nosso Município merece. E falar sobre um pouco da inauguração da academia onde eu fiquei ate um 

poço emocionado porque a academia ela ficou maravilhosa parabenizar o prefeito pela sua 

administração tem uma visão muito ampla e serena porque fez um aproveitamento naquele galpão 
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aonde funcionava a exposição antiga e ficou bonito onde o povo da terceira idade e também o jovem 

estão participando e eu tive a oportunidade de estar ali o vereador Pedro Sampaio também estava 

participando depois chegou o Jose da Costa Neto o vereador e não sei se… Acho que o Papaceni 

chegou também lá né? Papaceni então a gente teve a oportunidade de estar ali observando onde 

funciona vai funcionar também Jiu-Jitsu e isso é maravilhoso porque pra tirar muitos jovens que tem 

hoje outros problemas na cidade ele para que ele não possa estar se envolvendo com coisas diferentes 

ate mesmo com a droga ele vai ocupar o tempo dele na academia no Jiu-Jitsu isso ai é maravilhoso 

porque tudo aquilo de bom que vem pra Atílio Vivacqua aqueles brinquedos que tem ali que as 

crianças também onde eu tive a oportunidade de ate é não foram tantas noite uma noite mais eu tive a 

oportunidade de levar o meu netinho encontrei com vários amigos ali e assim as crianças também estão 

se distraindo bastante e parabenizar ai o Glauber… O Glauber que sempre tem dado um apoio aqui em 

Atílio Vivacqua o Vandinho na secretaria de esporte e lazer que chegou ali e onde ele vai trazer pelo 

menos ele disse que vai funcionar ali o Jiu-Jitsu né? O presidente ah e acho que o presidente se é de 

seu conhecimento vossa excelência é ele vai fazer uma doação ainda este ano né? Para as pessoas 

acabarem de completar eu me esqueci ate no momento o nome que vai ser feito secretario como que 

fala aquele tapete que precisa o tatame aquilo ali não é barato então eu fiquei ate emocionado porque o 

Vandinho tem feito bastante na área de esporte e lazer parabéns Vandinho, parabéns a todos que ali se 

encontravam porque eu fiquei muito feliz sinceramente naquela inauguração por que… E parabenizar 

o Miltinho também e todos aqueles que contribuíram para aquilo acontecer Romero também que eu 

não posso esquecer, parabéns Romero pelo seu trabalho Marcos que ali também se encontra 

parabenizar a cada um deles que estavam que participou. E falar sobre a ordem de serviço também 

onde foi assinado a ordem de serviço pelo Vandinho pro Alto Niterói e também vai ser uma grande 

e… Uma idéia magnífica que vai ser construído o campo de… o Campo… É o campo bom de bola 2 e 

também o comentário é que vai ser construído também a mesma academia que funciona aqui também 

vai funcionar no Alto Niterói parabéns ao povo de Niterói o jovem o nosso jovens merece e com 

certeza aquilo que for possível e que tiver no meu alcance com certeza vou estar apoiando por que o 

povo do Alto Niterói merece porque se não fica abandonado mais eles com certeza vão crescer esse 

campo esta academia e muito mais porque é que o governador do estado tem uma grande preocupação 

que pra ir quando ele for e que procura a fazer pra quem é mais necessitado e realmente existe coisas 
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que tem mais necessidade então a gente tem que observar e com certeza fazer com carinho e dedicação 

e quanto aos projetos o grande líder já teve aqui fez os seus explanejamento e a gente tem alguns que 

já se encontram nessa Casa a vários dias a gente já teve conversando analisando as vezes ate vi o 

vereador Pedro falando sobre o projeto da em frente a rodoviária tem algumas pessoas concordaram a 

gente é vereador pode contar com esse vereador aqui também que a genes pode estar sentado junto 

conversar e pra que a gente chega a um consenso para que possamos estar votando também mais 

dentro dos conformes muito obrigado presidente e uma boa noite a todos. / Romildo Sérgio Abreu 

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

Cumprimentar a mesa Romildo presidente, a vice Gessiléa, o secretario Sandro, assessor jurídico Dr. 

Moacyr, todos colegas meus vereadores e todos os ouvintes, eu vim a tribuna gente porque vou te falar 

pra vocês sobre os projetos já foi lido sou favorável Jovaci sua indicação meus parabéns nossa 

comunidade ta precisando de indicação mesmo. E eu na verdade Pedro ta ali vai ficar o meus 

sentimentos porque aquele menino praticamente a gente foi criado junto aquele menino deve de ter uns 

23 a 25 anos conheço ele ou mais trabalhando na roça lá apanhando a sua carginha de banana e em 

encaixando pra sobreviver e levar um dinheiro pra casa pra poder fazer uma compra então gente isso é 

muito doloroso, e o que Pedro fez ai vamos ver se a gente faz uma visita porque o menino merece e a 

família esta muito contraída e quero pedir a Deus que abençoe esta família e de muita força e nós 

também eu acredito que nós vamos dar força a família lá hoje e muito obrigado boa noite. / Romildo 

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

(Secretário):- Primeiramente gostaria de agradecer a Deus de estar mais uma vez aqui, cumprimentar 

o presidente Romildo Sergio, a vice Gessiléa Dr. Moacyr, cumprimentar os meus amigos vereadores a 

todos que aqui estão os internautas e queria agradecer ao Claudio e o Marcio da Cobral que vieram 

esclarecer mais um pouquinho porque que eles estão pedindo o terreno, o porque de vim pra Marapé 

né? eu acho que a gente sai na frente mais uma vez com uma industria de diamantado né? E hoje é o 

que ta agitando no ramo de granito são os multi-fio então o Marapé o Atílio Vivacqua sai na frente 

mais uma vez com a industria de ponto. Queria falar um pouquinho também da inauguração da 

academia popular agradecer ao Vandinho agradecer ao Deputado Glauber, Vandinho Leite que é 

deputado e secretario de Esporte né? E agradecer também a ordem de serviço que foi dado no campo 

bom de bola 2 e a praça saudável que vai ser construída no Alto Niterói então vai ser tudo junto foi ate 
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comentado que vai ser uma das maiores praças né? De esporte tudo junto que não tem nem uma no 

estado ainda então nós vamos estar sendo agraciado com essas duas construções de uma vez só. Falar 

dar os parabéns pela indicação pelo projeto de lei do Zé Neto acho Zé que hoje ta tenso a respeito de 

celular a gente mesmo na hora que olha pra gente ta perdendo um pouquinho o foco ta perdendo o foco 

de ta conversando pra estar olhando pro celular então… Então parabéns pelo seu projeto. Parabenizar 

também o meu amigo Jovaci, Jova extensão de rede que é hoje onde tem casa é direito das pessoas né? 

E parabéns você tem indicado e esta Casa que você falou se tiver longe do ultimo poste se for só pra 

pedir a ligação você pode… Se a pessoa colocar o poste padrão e pedir ligação a Escelsa é obrigada a 

levar a rede ta se for o caso de adiantar pra pessoa tá? E falar sobre o projeto 054 e o 055 que é 

suplementação esse 054 é  cento e cinqüenta mil reais é par ser reformado a reforma da nossa antiga 

Câmara da Câmara que nós fizemos a doação pra… Pro Município né? Que foi pedido então foi feito 

na época um levantamento que a Câmara deveria ser demolida e depois chamou dois engenheiros de 

firmas grandes de Cachoeiro que foi feitos os laudos que não precisava não ser demolidos para o 

Município não ta perdendo esse dinheiro que foi investido que é em torno de R$150.000,00 também 

então já foi feito outro projeto e o projeto ta dentro desse 150 mil pra reforma e reforma desse da 

antiga Câmara ali, Projeto 055 que é cinqüenta mil também é pra ser construído um ponto de apoio no 

bela vista lá da BR então é por isso que esta pedindo esta suplementação a gente esta falando que é da 

área de saúde mais eu procurei saber lá em baixo é pra essas obras ok? Então eu acho que tudo que é 

saúde tudo que é educação tudo que for pra ampliação pra atendimento dos munícipes eu acho que nós 

temos que dar maior atenção e disponibilidade mais rápido e dar os pêsames a família do Gilsinho né? 

Uma pessoa querida uma pessoa guerreira e aconteceu o que pode acontecer com a gente também a 

toda hora que a gente estamos a mercê de um acidente e a morte é uma das coisas mais, é uma coisa 

certa na nossa vida é a morte né? Então uns vão primeiros outros vão depois então a família sofre 

então queria dar os meus pêsames e estender as mãos pra aquela família que esta sofrendo. E sem mais 

nada a declara retorno a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Jovaci Duarte. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Desculpa gente que eu fui com o sapato 

que é grande, eu volte a essa tribuna pra estar agradecendo ao companheiro vereador Jose Neto pelo 

apoio, vereador Itamar, vereador Jose Papaceni, e gostaria de estar pedindo aos nobres colegas 

vereador… Vereador Jose Neto especialmente por ser líder né? Do prefeito do Executivo nós estamos 
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com um problema vereador de na localidade de Milagres próximo a vila Mariano os caminhões que 

fazem a limpeza dos poços nas industrias né? De mármore eles estão passando correndo muito 

próximo a Casa do senhor Dengo correndo muito e ta perigoso acontecer uma tragédia lá de um 

minuto pro outro o vereador Itamar, é o vereador Roberto Alemonge estão mais próximo ali eles 

também estão sabendo desse problema então… Eu gostaria de estar pedindo o apoio aos nobres 

colegas vereadores né? Que se o Executivo pudesse estar fazendo uma sinalização naquela localidade 

de repente uns 200 metros antes 200 metros depois né? Para que não venha no futuro ai causar alguns 

acidente se puder evitar né? E melhor como que disse agora o vereador Sandro né? Que o Município 

vai investir na localidade de Bela Vista né? Uma comunidade onde tem muita gente conhecida 

comunidade próxima do vereador Romildo Sergio onde o vereador Romildo Sergio tem se empenhado 

muito naquele trabalho de estar levando água aquela comunidade e outros vereadores também que 

fazem parte né? De estar preocupado da pedindo solicitando ajuda eu gostaria de contar com o apoio 

do Vereador Romildo Sérgio por ser daquela localidade que pudesse estar conseguindo ai um 

ensaibramentozinho dois ou três caminhões de saibro né? pra aquele alto ali que já vieram falar e eu 

falei eu vou Edir ao vereador Romildo Sergio porque ele é o vereador mais próximo dali e não adianta 

a gente querer abraçar o Município todo a gente abraça de maneira carinhosa mas o serviço por 

localidade acho que seria bom dividir eles porque não adianta porque as vezes eu to lá na minha 

comunidade sei de um problema que tem que ser feito ai sai o vereador da comunidade longe pra ir lá 

as vezes o  serviço fica amarado no meio do caminho  e a gente fica de braços atados por respeitar o 

companheiro em tão acho bom seria dar seriedade, amizade, lealdade isso é a melhor forma de 

trabalhar obrigado gente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa. / 

Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Excelentíssimo senhor presidente Romildo Sergio, 

secretario Sandro, colegas vereadores, funcionários, a nossa colega Joice que vem nos visitar pela 

segunda vez Joice espero que esteje sempre ao nosso amigo Batista que sempre esta nos 

acompanhando a nosso internautas funcionários desta Casa uma boa noite. Em relação aos projetos um 

aqui eu gosto sempre de estar falando que é importante que ela não pode estar aqui hoje que eu avia 

feito um convite que ela foi ate que me estimulou a ta procurando em relação ao selo SIM o 

procedimento que será né? Visto e cuidado por esta secretaria de agricultura fico feliz por hoje esta 

votando esse importante para o nosso Município então é agradecer a … O empenho dos colegas 
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vereadores que tiveram né? Juntos na reunião com o secretario para este projeto pudesse tomar 

caminho que tomou e chegar aonde estar em relação de doação nossa o Jovaci realmente merece 

parabéns foi assim uma pergunta muito louvável em relação a mão de obra  realmente isso foi uma 

preocupação e é o nosso trabalho aqui se preocupar sinceramente com a mão-de-obra simplificada por 

estes essas pessoas que vão pleitear ao estão pleiteado na verdade uma área pra trazer uma empresa tão 

importante e… Uma mão-de-obra que é difícil de se encontra então fico feliz de saber que esta 

empresa também vai dar ai já o meu voto favorável. Em relação a… a projeto de lei do vereador Zé 

Neto um projeto importante Zé Neto e eu tenho a certeza que esta regulamentação será feita pelo 

executivo será né? Bem fechado e tenho a certeza que ela vai ter também as parceria dos pais eu acho 

que isso ai não somente a secretaria de educação ou nós vereadores aqui se não tivermos parceria com 

os pais eu acho que é…É ciência maior dessa… Dessa… Dessa lei poder estar realmente ser né? 

Praticada seria será com parceria dos pais dos responsáveis das crianças tenho a certeza que quando 

esse decreto sair tenho a certeza que os pais vão ser chamados pra poder estar conversando em relação 

a sua… O seu pedido né? também né? Zé neto também foi uma ação interna da lei orgânica o 

presidente na gestão passada já vinha falando disso né? Então eu tenho a certeza que vai ser… Não 

creio que vai ser nesse final de ano meio complicado, vamos estar comprando isso ai e ele também tem 

muito interesse tenho certeza disso estar reformulando então é em relação a também o projeto de … 

De suplementação ali do postinho já foi transferido também já pra começar já que no inicio do ano já 

esteja já tudo reformulado e já possa estar trabalhando que aquele postinho ali gente por eu morar aqui 

no centro ele funciona ta tenho a certeza que todos outros não funciona mais porque ele alem de 

atender o pessoal do centro atende também as pessoas do interior as pessoas ainda né? Da… Do Alto 

Niterói atende todos né? É um postinho ali que trabalha eu fico ali vendo aquelas meninas elas 

trabalham realmente muito então elas são merecedoras dessa nova casa que vão se fazerem pra elas é o 

que eu tenho a dizer e agradecer aos colegas  vereadores pela atenção obrigada. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar pedindo a vereadora Gessiléa para que assuma a 

presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Passo a palavra ao vereador Presidente Romildo Sergio. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Eu vim a esta tribuna, primeiro um abraço aos colegas vereadores presentes, 

as pessoas que nos acompanham aqui na sessão e também aqueles que nos são ai fiel as sessões 
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legislativas acompanhando ai via internet para que assim possa estar defendendo os seus interesses 

primeiro eu gostaria que os colegas vereadores estivesse junto com a presidência desta Casa em um 

projeto que estamos montando na verdade uma parceria com o posto de correios aqui do Município de 

Atílio Vivacqua, eu tenho a felicidade de ser amigo do Keverson que é gerente dos correios aqui de 

uma longa data meu amigo de infância e nós sabemos que os correios presta serviço aqui em Atílio 

Vivacqua apenas aqui na baixada na sede… No centro e aqui nas poucas ruas que circulam a sede do 

Município e a grande concentração de moradores da sede do Município hoje se chama Alto Niterói e 

eu procurei a os correios a equipe dos correios local na possibilidade do correio esta prestando o 

mesmo serviço que presta aqui na sede ser prestado também não Alto Niterói que é onde ta a grande 

concentração de pessoas do Município que paga os mesmos impostos de quem nora aqui embaixo que 

tem as mesmas dificuldades daqueles que moram aqui embaixo e não usufrui do serviço lá no Alto 

Niterói que é prestado aqui embaixo aqui né? Na…Na ruas das sede e pra mim surpresa ele disse que o 

correio tem um interesse muito grande já de bastante tempo de estar estendendo o serviço pro Alto 

Niterói porque o correio vive disso e que não o faz porque falta ao Bairro Niterói denominação das 

ruas veja bem um serviço de alta necessidade que a empresa de correio tem o interesse de prestar que a 

população precisa e o serviço não é prestado e nós nos colocamos no meio dessa demanda eu 

conversei com o gerente repito e vamos estar e vamos estar fazendo essa ligação para que este serviço 

seja prestado no Alto Niterói se fosse a minha vó que tivesse falando ela estaria falando que estava 

juntando a fome com a vontade de comer porque o bairro precisa do serviço o correio quer mostrar o 

serviço quer prestar o serviço e não o faz por causa de falta de denominação então nós estamos 

fazendo um requerimento ao Executivo pedindo para que seja ai a partir da votação da… Da dessa 

Casa da denominação das ruas sejam providenciadas apenas a placa do nome da rua e a numeração das 

casa para que… para que o esse serviço seja prestado que já que o mais difícil nós temos que é a 

vontade do correio de prestar o serviço não é? Então a gente vai estar… Não… Grande parte já tem 

denomina né? Falta identificação então a gente gostaria do apoio de toda a Casa porque repto a 

população precisa desse serviço o correio quer mostrar este serviço quer prestar este serviço e o que 

depende de nós é apenas fazer estar ligação com o Executivo demonizarmos a ruas que não tem aqui 

nessa Casa e estarmos votando isso e assim dando seqüência para que isso possa estar acontecendo né? 

O serviço prestado e aqueles que precisam desse serviço seja aprestado então para que a parti de hoje 
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possa estar trabalhando nesse intuito de fortalecer para que isso realmente venha acontecer. Eu fiquei 

vereador Sandro ate grato nós tínhamos uma conversa com o executivo da implantação… Da 

implantação de um me foge a palavra não é de um posto de saúde era de um o senhor ate se referiu 

nisso num no bairro Bela Vista um ponto de Apoio no bairro Bela Vista porque esse atendimento era 

feito a te pouco tempo nas áreas cedidas pelas igrejas locais só que nós já prestamos tantos serviços 

né? Nessa área medica que a grande maioria não pode ser prestada num lugar aberto né? e 80% da 

pessoas que procuram os serviços nos postos de saúde são mulheres então a grande maioria eu 

presenciou isso lá na Flecheiras lá na Água Preta são mulheres né? Precisam de uma privacidade com 

o medico precisa com a enfermeira da equipe do PSF isso realmente não tem no bairro Bela Vista nós 

tínhamos uma conversa com o prefeito viesse a acontecer fique muito feliz quando ouvi o vereador 

Sandro deu esta informação aqui que parte desse recurso da suplementação seria para o Bela Vista 

mais eu já tinha ficado triste não começo vereador desta sessão porque este projeto na justificativa que 

todos os dois serão na sede do Município né? Todos os dois falam que é na sede do Município e não 

no interior tomara que isso seja apenas mais uma daquela justificativas colam que ta lá no computador 

que copiam e colam e trocam o valor né? Não, não a justificativa não faz parte de… Projeto mais eu 

espero que seja mais uma daquelas colinhas que eles tiram para acelerar e troca apenas o valor. E 

gostaria de estar aqui o vereador Jovaci levanto nós tivemos a graça né? De… De junto com a 

prefeitura a água por gravidade no bairro Bela Vista é uma reivindicação de muito tempo cresceu a 

população daquela localidade a água não comportava uma queimação de bomba terrível uma briga de 

água e puxamos ai a quase 5 km de distancia e água hoje já é uma realidade né? Ela se faz lá presente 

naquela comunidade com abundância creio que durante muito e muito tempo mesmo com o 

crescimento daquela comunidade a água vai estar abastecida já por esta capitação feita ai então nós 

gostaríamos de estar agradecendo aqui ao prefeito Jose Luiz por ter se empenhado na doação de toda a 

tubulação da caixa enfim nos equipamentos que foram precisos para utilização que esta água virasse 

uma realidade da maquina dos funcionários e um agradecimento também a disponibilidade da 

população não sei se alguns dos senhores tiveram presente o Batista teve lá um dia a grande maioria 

pegou em todos os mutirões que fizemos desde da capitação ate chegar na distribuição de fato e 

confesso que gostei do projeto quando você a municipalidade faz um projeto que envolve a 

comunidade eles se sentem responsáveis por ele quando você vai lá e entrega só o beneficio eles 
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costumam pensar assim o Município que cuida eles colocaram água pra nós tal mais quando participa 

que ele bota o suor dele que ele bota participação que ele pega na enxada que ele pega num enxadão lá 

dois três quatro cinco oito dias como foi eles se sente responsável por aquilo vereador Pedro acho que 

viveu esta experiência também e a comunidade na sua grande maioria se sente responsável pra cuidar e 

cuidar bem daquilo o que ele participou  ele perdeu … Disponibilizou tempo ele gastou suas energias e 

nós vamos lá hoje né? Onde se pagava um pra tomar conta hoje tem 3,4 cuidando da água um quer ver 

isso outro quer aquilo vamos fazer isso e tal porque moveu-se a população nessa grande pra pessoa 

daquele bairro então queria gostaria de estar agradecendo e parabenizando a todos os moradores do 

Bairro Bela Vista e desde do primeiro mutirão tiveram presente para que esta água realmente 

acontecesse naquela localidade e repto agradecer ao prefeito Jose Luiz por ter disponibilizado os 

equipamentos os canos os funcionários para que aquilo realmente acontecesse  uns agradecimentos 

especiais ao Roberto, passarinho, ao Serginho, ao Ricardo que trabalham lá dia de sábado feriado com 

a gente porque as vezes as dificuldades da maquina e eles estavam lá com agente sem reclamar o dia 

todo lá prestando esse serviço para que realmente acontece uma grande conquista e uma conquista de 

uma longa data os vereadores que passaram, secretario Marcio Menegussi, Pedro Sampaio. / Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Uma parte vereador, é quero te parabenizar vereador pela conquista é 

eu só queria assim pedir uma oportunidade a te pra dizer que você fez uma comparação importante ai 

em relação a luta do tempo que vem né? Reivindicação vem lutando pela aquela água é inclusive o 

vereador Sandro juntamente comigo a gente passamos lá varias vezes lá e ouve esta reivindicação a 

gente falamos algumas vezes com o prefeito e a gente sabemos que o vereador Romildo Sergio tinha 

encabeçado isso com garra com vontade que aquilo acontecesse e o a gente fica feliz de estar hoje né? 

Este fato sendo real que eu te agradeço pela sua colocação também em relação que eu passei por isso 

também né? Mais eu tenho assim… Assim bastante preocupação é o momento agora é de ta sendo esta 

empolgação né? Que a gente na Praça do Oriente também nós fizemos um churrasco na inauguração 

da caixa teve um churrasco você participou de vários… Vários colegas ai participaram né? porque foi 

uma alegria muito grande mais depois vem a questão da distribuição né? Os valores que tem que ser 

colocado num… Num determinado… No momento do uso do usuário que estar prestando o seu a né? 

A sua doação agora mais que tenha também né? A sua… O seu como que eu digo a sua vontade de que 

isso seja pra sempre que depois vem o problema vem os problemas igual eu já soube né? Que lá cada 
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um tinha um piguinho de água cada um queria o seu ai começou o problema então começou o 

problema é são coisas que não conquista que também a gente precisa também acompanhar e fazer com 

o que as pessoas se eduquem em relação ao uso e que eles saibam distribuir aquilo ali dentro de suas 

necessidades né? Do dia a dia porque importante que água chegou ali a prefeitura fez o seu papel, o 

vereador fez o seu papel a comunidade se uniu mais a partir daí precisa ter o zelo né? Com aquilo que 

usado porque essa organização essa educação dentro dessa questão é muito importante e que a gente 

precisa também acompanhar que pode ter certeza que daí a pouco o usuário esta ligando “vereador 

Romildo Sergio oh aconteceu isso e aquilo” isso se pode ter certeza que vai continuar esta demanda 

isso é muito importante obrigado pela parte. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Oh… 

Ah o questionamento levantado pelo vereador Pedro realmente já aconteceu e acontece no dia a dia 

porque pra quem não tem conhecimento é como nos grandes centros quando a gente chega na entrada 

do Rio ou de Vitoria aquele loteamentos clandestino você vai num poste de luz tem 200 fios amarados 

e a caixa da água funciona da mesma forma em vez de um cano pra distribuir tinha 200 buracos na 

caixa cada um com enfiando o cano na caixa era assim que funcionava mais eu vou responder ao 

vereador Pedro com uma frase de um morador não primeiro dia que aconteceu esta questão do… Da 

distribuição da água ele falou o seguinte “ Que bom que nós estamos aqui discutindo como nós vamos 

usar a água, pior nossa discussão antes de que o que a gente ia fazer sem água” então que a discussão 

venha mais que seja de como usar essa água que é uma grande conquista espero ai que o secretario de 

saúde esteje realmente disponibilizando água para uma parte só da comunidade a outra parte já existe 

essa distribuição já feita pelo Município pela prefeitura só falta uma parte da comunidade aquela que 

cresce a direita da chegada que precisa desse atendimento né? E dessa distribuição porque a outra já é 

contemplada com isso mais é uma próxima conquista e bem mais fácil do que a enfrentada ate o 

momento e pra finalizar eu vi aqui durante muito tempo a discussão desse projeto do selo do 

Município isso já vem se arrastando ai desde que começou a exigência ai do ministério da saúde em 

relação aos produtos e derivados de ordem de industrialização e ordem de animal e vegetal isso já vem 

se arrastando na Câmara por muito tempo já tivemos aqui manifestos de produtores tivemos aqui 

equipes de mulheres de produtores nessa Casa lá atrás no passado mais em fim o selo é uma conquista 

também to produtor eu tenho uma preocupação e vou passá-la ao líder do prefeito eu acho que nós 

devemos votar esta questão do selo mais eu tenho uma preocupação porque o artigo 4ª diz o seguinte 
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são contribuições do serviço de expensão municipal do Selo SIM quer dizer a partir de hoje votado o 

projeto estas atribuições são do Município, 1ª expencionar, fiscalizar, estabelecer e o estabelecimento 

de origem animal e seus produtos realizar registro sanitário dos estabelecimentos de produtos com 

origem animal e seus produtos proceder coleta de amostra de água do abastecimento de matérias 

primas para, para notificar e emitir apreender, suspender, interditar, embarga, estabelecimento tal 

realizar ações de combate a clandestinidade realizar outras atividades relacionadas a expensão e 

fiscalização sanitária do produto de origem animal que por ventura forem ligadas ao SIM. E a pergunta 

que eu faço ao líder do prefeito é se nós temos essa equipe se nós vamos ter condição de manter essa 

equipe funcionando ou se vamos criar uma lei para apenas dizer que temos o selo SIM que podemos 

dar o selo, mais não temos material humano ai para que isso aconteça de fato porque se nós votamos se 

virar lei sancionada nós temos que dar essa contra partida que os projetos nos pede né? E espero que o 

Município ai esteje apto com este profissionais e nós sabemos que tudo isso demanda recurso demanda 

valores né? E que isso realmente funcione então eu gostaria de estar deixando esta pergunta… Por 

favor, use o microfone do vereador Pedro para que fica. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Uma parte concedida ao vereador Zé Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- 

Agradeço, agradeço a parte é dizer apenas que o próprio secretario né? De desenvolvimento e 

Ambiente Marcio Menegussi já esteve nesta Casa por 1 ou 2 vezes falando deste projeto e o mesmo 

disse nessa tribuna nos garantiu que a equipe mínima será criada faltando apenas a contratação do 

médico veterinário sendo que já existe uma sinalização positiva pela contratação do próprio prefeito 

né? Falou aqui nesta tribuna em reunião com a comissão é onde estávamos presente eu a vereadora 

Léa, vereador Pedro Sampaio juntamente com o secretario Marcio e reafirmou essa instituição da 

equipe mínima e aconteceria bem como a contratação do medico veterinário então nós estamos 

acreditando que realmente essa equipe mínima vai ser criada pra que a vossa excelência disse para que 

a lei seja realmente aplicada na pratica né? Porque sem a equipe mínima num nada… nada poderá 

acontecer. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- E o projeto disse presidente que com 

trinta dias o nos sugerimos ate o secretario de agricultura que prorrogasse pra noventa e ele falou não 

trinta dias a gente quer que isso funcione, também foi um questionamento meu em relação a isso nós 

estávamos lá e ele disse não que falta disse ele que faltava nessa tribuna somente o medico veterinário 

pra estar que é preocupante realmente né?Se não votar pra votar a lei precisa acontecer e não vai 
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acontecer ele disse em trinta dias e então cabe a ele também a gente cobrá-lo né? Nós vamos aprová-lo 

aqui e vamos cobra também porque a população vem ate a nós né? / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador colega Jovaci acho que tem uma colocação a fazer? / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vice-Presidente):- Uma parte concedida ao vereador colega Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes 

(Vereador):- ah Outra grande preocupação por minha parte é porque hoje nós temos acredito que 

trinta pessoas hoje que manipula o leite no caso fazem queijo né? Requeijão, e a maioria dessa 

população dessas pessoas elas… elas precisão do prazo para se adequar né? hoje nós temos… Nós 

temos um modelo hoje próximo né? É Município de Cachoeiro ali no assentamento nova safra onde 

nós já temos um pequeno agro industria é uma pessoa muito conhecida Asimar o nome dele e ele o 

produto dele ta sendo… Já tem o selo só que acontece o seguinte em Atílio Vivacqua muitas pessoas 

vão ter que se adequar então o que nós temos tem que ter modelo de como vai ser feito a casa né? É 

porque o seguinte tem que levar o leite na temperatura certa que você vender um queijo na rua ai você 

ter o selo dele mais ele for mal feito é preocupante porque eu não vejo não caso eu entendo bem de 

fazer queijo eu não entendo um queijo sair bom se ele não for levado todo dia na temperatura e se não 

for esterilizado o material todo dia eu fiz um curso há um bom tempo atrás né? E onde que eu aprendi 

tem a bactéria boa tem a bactéria ruim então se você não… não matar a bactéria não adianta você ter 

uma casa linda maravilhosa mais se você não fizer o primeiro procedimento correto primeiro, segundo 

procedimento qual é levar o leite na temperatura, segundo estilizar o local aonde você manipula que 

seja pedra, que seja pia, que seja taboa que você vai secar o queijo hoje a maioria é pedra né? Outra 

coisa ter tela pra evitar ploriferação de mosca é esterilizar que muita pessoas fazem com sita então 

ferver o material todo o dia ferver porque o leite se não ferver ta cheiro e outra se vocês comparem um 

queijo que ficar melando aquilo tudo é bactéria então tem que fazer todo dia este procedimento e eu 

canso de falar para varias pessoas se não tiver capricho na hora de manusear ele não adianta você ter 

uma casa linda maravilhosa e não fizer o procedimento correto isso que eu tinha pra dizer então eu 

acho que tem que sentar com quem produz ta? Ver qual o interesse da pessoa se é mesmo… Eu 

acredito que a melhor forma é a legalidade mais não adianta dar um passo né? Sem estar preparado 

então eu estou feliz por isso ta vou aconselha as pessoas a quero pedir né? Que o executivo através da 

secretaria de agricultura possa levar essas pessoas que produzem pra dar uma volta no município de 

Venda Nova né?  outros lugares onde conheça eu achei ate que nós pecamos nós vereadores pecamos 
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por não ter feito isso não ter saído de Atílio Vivacqua e ter ido em outros municípios  as vezes é o que 

eu digo a falta de união deixa a gente numa situação meio desconfortável então eu me sinto dessa 

forma mais eu acredito que sim vai ser de grande importância o município tem muito a ganha  e  nós 

estávamos merecendo o selo a bastante tempo então que nós possamos ai estar votando com 

consciência para que não venha prejudicar porque as vezes é que você lei muito rígida no primeiro 

momento as vezes muitas pessoas vão desanimar e o interessante pra nós é trazermos mais pessoas 

para produzir porque dentro da legalidade e pessoa pode tirar o seu produto pra vender em Atílio 

Vivacqua e outra coisa o importante que ele possa vender em Atílio Vivacqua, Marataizes, Cachoeiro 

que este selo não sirva só pra Cachoeiro é só pra Atílio Vivacqua e essa é… A minha grande 

preocupação é essa e que tenha vários produtos ai queijos que você que o produtos possa colocar 

Cachoeiro, Atílio Vivacqua varias localidades aqui na região sul como Muqui, Muqui produz acho que 

também poder ser comercializados entre os municípios da região Sul  isso que eu tinha pra dizer 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- O esta organização realmente é muito 

seria eu não acredito que tenha um produtor no Município nem um legalizado hoje nessa questão 

levantada pelo vereador Jovaci na fabricação de leite que esteje apto a receber o selo acredito que nem 

um quem tem instalação próxima a isso não sei o estado hoje se tem bastante tempo é o Cherrer lá da 

ALOMAR que tem uma instalação próxima e tive a oportunidade de ir com ele nós ficamos alguns 

produtores 4 dias lá entre Friburgo e Teresópolis pegamos o curso da origem do leite ao queijo de 10 

anos de maturação tá? Para aprender e veio colocou em pratica mais em questão de instalação a 

questão o vereador Jovaci levantou de questão de temperatura ele tem que especificar que são duas 

temperaturas tem que elevado a “X” grau de calor e a “X” de queda de temperatura e ninguém hoje 

aqui esta apto a isso uma grande parte pode ser resolvida acho que esses mergulhões que tem hoje que 

tem uma facilidade de… De aquecer está temperatura para morte da bactéria né? O grande problema 

vai ser depois o batimento e o resfriamento disso mais vou responder vou falar mais uma coisa que nós 

tamos muitos e muitos anos atrás o produtor rural é a classe mais desorganizada possível e falo como 

produtor rural como produtor rural nós temos todo ano um investimento do PRONAF capixaba e do 

PRONAF federal e nós não nos mobilizados hora nem uma mobilização o selo existe vai lá e para o 

direcionamento dessas duas verbas que vem especifica para o produtor PRONAF o vereador Zé Neto 

que lida com o INCAPER sabe disso que é o PRONAF capixaba, e o PRONAF federal né? São verbas 
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especificas para o produtor Rural que nós por desorganização não usamos como deveria ser usado 

essas… Esses instrumentos financeiros para que o nosso… Para que o nosso meio para que o nosso 

forma de vida pudesse ser desempenhado falo isso direcionado nesse campo porque se organizar uma 

cooperativa nós temos algo em torno de R$200.000,00 a R$300.000,00 de investimentos ano não é 

isso vereador os dois PRONAFs? Ano para que isso seja feito montado e estruturado então é um valor 

é um valor significativo a vontade vereador. Sede o microfone por favor o presidente não providencia 

o microfone do vereador Jose da Costa Neto. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Uma 

parte concedida ao vereador Zé Neto. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- E o vereador 

Jose da Costa Neto em represaria já cortou o microfone do vereador Papaceni. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Só reforçando a… Reforçando a… É presidente ta difícil aqui em. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Ta cortando o do Pedro Sampaio também represaria. / José da Costa 

Neto (Vereador):- Reforçando a as colocações de vossa Excelência é lei é claro ela traz ai varias 

exigências né? Que deveram ser cumpridas por parte do produtor Rural mais ela também abre portas 

por exemplo nós temos a BR 101 que corta o nosso Município então ali nós temos a gente fala muito 

de Venda Nova mais porque Venda Nova ta muito a nossa frente nessa questão da agroindústria do 

queijo porque lá tem 262 que passa lá né? Então souberam aproveitar aquela vitrine e tão ganhando 

dinheiro então nós precisamos é o que a vossa excelência falou a gente precisa se organizar né? Isso 

foi feito algumas tentativas mais é uma vez criando esse serviço de inspeção municipal colocando esse 

queijo e outros produtos né? adequadamente no… No mercado quer dizer nós poderemos utilizar 

aquela… aquele trecho de BR 101 e aproveitando a idéia de vossa excelência e criar uma estrutura lá 

para que os produtores para que na maioria… a maioria dos queijeiros né? As queijarias estão 

localizadas lá naquela região né? A região de vossa excelência do vereador Jovaci que também é 

daquela região então quer dizer abrem as portas vão se abrir né? Então a gente poderá futuramente é 

desenvolver um grande trabalho ali naquela região e promover o nosso Município os nossos produtores 

né? Com esses produtos ai é… É um selo fiscalizado em fim abrir mercado pra aquela região pros 

pecuaristas ai do nosso Município, obrigado presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- É o que tínhamos no momento a fazer a defesa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

Presidente):- Retorno a palavra ao presidente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Presidente só 

pra confirmar eu telefonei pro, liguei pro secretário de saúde é pro Bela Vista sim é a extensão da 
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unidade de Flecheiras ok? Ta errado aqui no papel falando que é pra sede. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Dando seqüência ao grande expediente passaremos ai a… as votações das 

matérias em pautas. Gostaria de estar pedindo o vereador secretario Sandro para que possa estar lendo 

a emenda do projeto de Lei 047/2013. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Câmara Municipal de 

Atílio Vivacqua. Emenda de iniciativa Parlamentar. Projeto de Lei 047/2013, Iniciativa Poder 

Executivo. Emenda: 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 proponente da 

emenda parlamentar excelentíssimo vereador Jose da Costa Neto este vereador que abaixo subscreve 

no uso de suas obrigações legais e regimentais em analise ao texto do projeto de lei numero 047/2013, 

vem a presença deste pleno sugerir as emendas modificativas de correção gramatical ao texto de 

pretensão esculpida no projeto de lei interno nesse termo… nesses termos apresenta a presente emenda 

modificativa corretiva. Art. 1ª § 8º no art. 10 do projeto de lei 047/2013 passara a vigora com a 

pretensão… com a presente redação desculpa: Omis 8º o boletins de exames físicos químico e 

microbiológico da água de abastecimento fornecido por laboratório credenciado junto ao órgão… Aos 

órgãos proponentes. Art.2º o artigo 15º do projeto de lei 047/2013 passara a vigora com apresente 

redação artigo 15º as autoridades de saúde publica devem comunicar ao SIM os resultados das analise 

sanitárias realizados dos produtos alimentícios de que trata essa lei apreendidos ou inutilizados nas 

diligências a seu cargo Art. 3º o parágrafo 3º do art. 16º do projeto de lei nº 047/2013 passara a vigora 

com a presente redação. Parágrafo 3º a inflação que se refere o caput deste art. Terão mutação por 

decreto do chefe do Poder Executivo. Art.4º o artigo 18º do projeto de lei numero 047/2013 passará a 

vigora com a presente redação. Art. 18º as inflações administrativa serão apuradas em processos 

administrativo assegurado do direito de ampla defesa do contraditório observadas as disposições desta 

lei e do regulamento pelo exposto apresentado a emendas… emendas acima de descriminadas requer a 

mesa diretora desta Casa de Lei a leitura e a apreciação do pleno é o que requer e aguada deferimento e 

prosseguimento normal do feito. Sala de Comissão 14 de Novembro de 2013. Jose da Costa Neto 

vereador da Câmara municipal de Atílio Vivacqua. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Nós vamos estar colocando primeiro a emenda do vereador Jose da Costa Neto. Vereador Jovaci. / 

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

Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado 
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(Presidente):- Roberto. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio 

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

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

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

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

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

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

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Para que a gente não perca ai a sintonia com o projeto nós 

vamos estar colocando de uma vez o projeto de lei 047 em votação vereador Jovaci. / Jovaci Duarte 

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

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

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

(Presidente):- Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. / 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 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 projeto de lei 047 Que versa sobre a 

previa expensão e fiscalização dos produtos de origem animal. Projeto de lei 053 que autoriza o 

Executivo Municipal a realizar doação de área e outras providencias esta pedindo ao vereador 

Secretario Sandro para que leia a emenda proposta ao projeto de lei. / Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Câmara municipal de Atílio Vivacqua emenda de iniciativa parlamentar projeto de lei 

053/2013 Iniciativa do Poder Executivo emenda autoriza ao Poder Executivo realizar doação de área e 

da outras providencias. Proponente da emenda Parlamentar Romildo Sérgio Abreu Machado este 

vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais em analise ao texto do 

projeto de lei 053/2013 sugiro a emenda aditiva e,m tela no texto de pretensão esculpida no projeto de 

lei em tela nesse termo apresenta a presente emenda aditiva art.1º O art.2º do projeto de lei 053/2013 

que autoriza o Poder executivo a realizar doação de área e da outras providências passara a vigorar 
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com a presente redação. Art.2º a finalidade da presente doação é a instalação de funcionamento da 

fabrica de fios diamantados para teares multi fios não prazo máximo de 3 anos com forma de criar 

trabalho contribuindo assim com o aumento de renda dos nossos munícipes culminando então com a 

finalidade social ou de cada empresa tem perante a sociedade. Art. 2º o artigo 4º do projeto de lei 

numero 053/2013 que autoriza ao poder Executivo realizar doação de área e da outras providencias 

passara a vigora com a presente redação. Art.4º no caso de não satisfação da finalidade e do prazo pra 

instalação e funcionamento estabelecido no art.2º desta lei estará revogado a doção e o Município 

buscara imediatamente reaver a área sem que caiba a parte beneficiada qual quer tipo de indenização 

ou retenção inclusive por benfeitorias que tenham sido realizadas caso em que reverterão também para 

o patrimônio publico. Pelo exposto apresentado a presente emenda requer a mesa diretora desta Casa 

de Lei a leitura e apreciação do pleno e o que requer e aguada deferimento e prosseguimento normal 

do feito. Sala de comissão 09 de Novembro de 2013. Romildo Sergio Abreu Machado vereador da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- A emenda 

proposta por este vereador é apenas todos ouviram a questionamento feito ele precisa de 2 anos nós 

demos três para que a empresa funcionando caso contrario não faça nada em três anos o terreno volta 

para o município então vamos votar primeiro a emenda do projeto vereador Jovaci. / Jovaci Duarte 

Lopes (Vereador):- Meu voto é favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

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

(Presidente):- Roberto. / 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. / José da Costa Neto 

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

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

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

Machado (Presidente):- Então aprovado a emenda por unanimidade dos votos presentes com a 

ausência da vereadora Gessiléa. Votaremos agora o pra não perder o foco o projeto na integra o projeto 

de lei que autoriza o poder executivo a doação de área de terra e da outras providencias. Vereador 

Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Meu voto é favorável.  / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / 
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Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Roberto. / 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. / José da Costa Neto (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- 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 projeto de lei 053 Que autoriza o executivo municipal a doação de área 

de terra. Projeto de lei 042 Que versa sobre o plano plurianual tem também uma emenda corretiva 

proposta pelo líder do prefeito apenas uma emenda que corrige a numeração do projeto principal. / 

Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Câmara municipal de Atílio Vivacqua emenda de iniciativa 

parlamentar projeto de lei 042/2013 De iniciativa do Poder Executivo emenda dispõe sobre o plano 

plurianual para o Município de Atílio Vivacqua para o período de 2014 a 2017 Proponente da emenda 

parlamentar excelentíssimo vereador Jose da Costa Neto. Este vereador que abaixo subscreve líder do 

Poder Executivo Municipal nesta Casa no uso de suas atribuições legais e regimentais em analise ao 

texto do projeto de lei 042/2013 vem a presença deste pleno sugerir as emendas… A emenda 

modificativa ao anexo do projeto de lei em tela neste termo apresenta a presente emenda justificativa e 

corretiva. Art. 1º A seqüencial numérica escrita no quadro de detalhamento do PPA programa 

Governamentais de pagina 1 operação ordinária do proponente na descrição que cargos especiais do 

programa 00000 unidade responsável secretaria municipal de Finanças passara a vigora de 2.00005 a 

mortização da divida contratada para 0.00005 a mortização da divida… da divida contrata conforme 

demonstrativo anexo, pelo exposto apresentada as emendas acima descriminadas requer a mesa 

diretora desta Casa de Lei a leitura e apreciação do pleno é o que requer e aguarda deferimento e 

prosseguimento normal do feito sala de comissão 19 de Novembro de 2013. Jose da Costa Neto 

Vereador da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vamos estar colocando em votação apenas a emenda do projeto de lei 042 vereador 

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

(Presidente):- Itamar. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio 
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Abreu Machado (Presidente):- Roberto. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. / 

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

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

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

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

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):- Colocando em votação o projeto de lei 

e na integra do 042 Dispõe sobre o plano plurianual vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes 

(Vereador):- Meu voto é favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Itamar. / 

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

(Presidente):- Roberto. / 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. / José da Costa Neto 

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

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

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 projeto do 

Executivo que dispõe sobre o plano plurianual do Município de Atílio Vivacqua. Votação do projeto 

de lei na integra 052 Dispõe sobre o código do Meio Ambiente do Município de Atílio Vivacqua e da 

outras providencias votando o projeto de lei em? Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes 

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

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

Roberto. / 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. / José da Costa Neto (Vereador):- Favorável. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Sandro. / 
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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 projeto de lei 052 que dispõe sobre o 

âmbito do meio ambiente do Município de Atílio Vivacqua e da outras providencias aprovado por 

unanimidade. Votar o regime de urgência do projeto de lei 055 que autoriza o poder Executivo a 

abertura de credito adicional suplementar para o fim que especifica, votando apenas o regime de 

urgência vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Favorável.  / Romildo Sérgio Abreu 

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

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

(Presidente):- Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- 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 pedido de urgência do projeto 055, passaremos a votar o projeto de lei na 

sua integra vereador Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. / 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):- 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. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- 

Favorável.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 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 projeto de lei 055 que autoriza o poder 

Executivo a abertura de credito adicional suplementar. Também regime de urgência o projeto de lei 
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054 que autoriza o poder Executivo abertura de credito adicional suplementar para o fim que 

especifica apenas o regime de urgência vereador Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- 

Favorável. / 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):- 

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

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

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

(Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 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 projeto de lei 054, 

passaremos a votação na integra do projeto de lei 054 que versa sobre a abertura de credito adicional 

suplementar vereador Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. / 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):- Roberto. / 

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

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

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

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 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 projeto de lei 054 que autoriza o poder Executivo a abertura de credito 

adicional suplementar. Passaremos a votação do regime de urgência do projeto de lei parlamentar que 

dispõe sobre a proibição de uso de aparelho eletrônico e portáteis nas dependências de escolas do 

ensino em prédios públicos do município de Atílio Vivacqua e da outras providencias apenas o regime 

de urgência vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Meu voto é favorável.  / Romildo 

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

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


 

 

847 

“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 
 

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

Souza (Vereador):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Desculpe vereador 

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

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

Machado (Presidente):- Zé Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 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 o projeto 056 de iniciativa parlamentar que dispõe 

sobre a proibição de uso de aparelho eletrônico e portáteis nas dependências de escolas do ensino em 

prédios públicos do município de Atílio Vivacqua a ser votado na próxima sessão. Não tendo mais 

matéria a ser deliberada… Ser deliberada no grande expediente esta aberto o horário de liderança PSB 

não vai fazer uso, PSDB não vai fazer vai? Vereador Jose da Costa Neto. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Senhor presidente, nobres colegas vereadores é quero deixar aqui também os meus 

parabéns pela inauguração da academia popular do Município de Atílio Vivacqua bem como a 

assinatura ai da ordem de serviço para o campo bom de bola 2, no bairro Alto Niterói né? Contamos ai 

com a presença do secretario Miltinho, o prefeito Jose Luiz, vice-prefeito Almir Barros, os vereadores 

eu estive também é a oportunidade de estar presente naquele evento e também os vereadores Roberto 

Alemonge, Vereador Papaceni. Vereador Itamar Cristo, vereador Sandro Gariolli, que muito bem nos 

representou lá usando a fala na inauguração, na solenidade oficial de inauguração da academia é falou 

em nome da Câmara Municipal dos vereadores de Atílio Vivacqua, quero também é parabenizar e 

agradecer ao secretário Vandinho é que trouxe ai boas noticias para o nosso Município é o vereador 

Pedro de Oliveira Sampaio também estava presente queremos agradecer também ao Deputado Glauber 

Coelho pela presença o pai do deputado também esteve presente, é também parabenizar o… ao 

professor Marcos Aurélio, o Romero é todos os professores de educação física é parabenizar ai muito 

prazer mesmo o grupo de 3ª o grupo de 3ª Idade do Município de Atílio Vivacqua que marcaram 

presença efetiva lá, na inauguração da academia o grupo de Jiu-jítsu, da Ginástica Rítmica em fim dos 

Campões do futuro também fizeram uma bela apresentação então parabenizar a todos senhor 

presidente nobres colegas vereadores e aqui também fazer uma justiça né? Fazer justiça e lembra que o 
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valor em torno ai de R$40.000,00 que também fez parte né? Importante daquele projeto de inaugurado 

naquela data que foi uma emenda do Deputado Cesar Colnago ele ainda era deputado estadual e 

destinou, portanto R$40.000,00 do Orçamento do estado para a composição daquele belíssimo projeto 

que com certeza ira é servi a todas… Todas as idades de Atílio Vivacqua né? A criança, o jovem, o 

adulto, o idoso a terceira idade em fim então queremos agradecer mais uma vez principalmente ai ao 

Vandinho né? O secretario de esporte, ao deputado Glauber Coelho é também agradecer ai ao 

deputado, hoje é deputado federal mais na época deputado estadual que destinou ai R440.000,00 para a 

realização daquele importante projeto que com certeza só dará benefícios para o Município para as 

pessoas aqui do Município de Atílio Vivacqua, obrigado vou agora boa noite né? / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar reiterando o convite acho que os colegas vereadores 

já foram convidados para que estejam ai divulgando essa ação da secretaria de Assistência Social 

existe aqui, tá aqui Pró-Jovem trabalhador curso e qualificação profissional para jovens né? São vários 

cursos administração, alimentação, arte, cultura, construção de reparos, educação, esporte e lazer, 

gestão publica, grafia, Joalheria, madeira e moveis, metal mecânica, pesca piscicultura, saúde, serviço 

domestico, serviço pessoal, temática, transporte, e hospitalidade todos esses curós são pra jovens que 

não estão empregados fora do mercado de trabalho com a sua carteira de trabalho limpa querendo 

ingressar ai no mercado de trabalho vão ser dados esses cursos ai esses jovens preparando para que 

eles estejam aptos ao trabalho e ainda pra prática desse cursos desses jovens eleva a quantia de R$600 

durante este período do curso ele se profissionalizam e ainda recebem uma ajuda de custo, os que 

estiverem interessados inscrição no CRAS né? Nos telefones 3538-1373/35381017 então é R$600,00 

de 18 a 22anos ta o jovens que tiver ai com a carteira em branco faz o curso e ainda recebe uma 

quantia de ajuda de custo em torno de R$600,00 que possam estar ai divulgando e nós conhecemos 

alguns aqui na Câmara não, a secretaria tem ta? Então esta ai a ser divulgado por nós acho que é de 

interesse do vereador porque prepara nós recebemos todos os dias milhares e milhares de pedidos de 

emprego e é uma oportunidade de emprego para ingressar no mercado de trabalho queria terminar 

parabenizando o vereador Jovaci, o vereador Roberto, eu pude estar presente com eles acompanhando 

numa visita ao Deputado Rodrigo Coelho e no jornal de semana passada já estava nas emendas o 

munidas pelo deputado a emendas que os vereadores pediram ao deputado Rodrigo Coelho já estava 

estampada no jornal destinando R$100.00,00 para a construção ai da casa de passagem a pedido dos 
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colegas vereadores então parabéns pela iniciativa e assim que trabalha o Legislativo. Então não tendo 

mais matéria a delibera nada a delibera esta encerada mai sesta sessão Ordinária deste Município. / E 

nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Suelen Rodrigues Verly, lavrei 

após redigi-la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 19 de Novembro de 2013. 
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