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Estado do Espírito Santo 
 

ATA DA 07ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO 

VIVÁCQUA, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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):- E também vereador secretario Sandro Duarte, convido o procurador desta 

Casa Dr. Moacyr, gostaria de estar pedido o vereador secretario Sandro que faça a leitura do texto 

bíblico que se encontra no Salmo 121 versículos de 1 ao 8.  Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- 

Salmo 121 Deus é o guarda do seu povo Cântico para as subidas. Ergo os olhos para os montes: 

de onde virá o meu socorro?
 
O meu socorro vem de Javé, que fez o céu e a terra. Ele não  deixará 

 que o seu pé tropece, o seu guarda jamais dormirá!
 
Sim, não dorme nem cochila o guarda de Israel. 

Javé guarda você sob a sua sombra, ele está à sua direita. 
 
De dia o sol  não ferirá você,  nem a 

 lua de noite. 
 
Javé guarda você de todo o mal, ele guarda a sua vida. Javé guarda suas entradas  

e saídas, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Retorno a palavra ao vereador Secretario Sandro para que faça a chamada nominal dos 

vereadores e também a pauta da ordem do dia 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 Pedro? / 

Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- 

Presente! Vereador Jose 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! Vereador Romildo Sergio presente, Vereadora 

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

(Secretário):- Presente! Vereador Roberto Alemonge pediu que avisa-se a falta dele hoje que ele ta 

com… Com o cunhado internato por cirurgia na cabeça e tava precisando da presença dele lá. 

Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua Projeto de lei 058/2013- Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a concessão especial de comprimento transitório ao auxilio alimentação e da outras 
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providencias. Prefeitura Municipal de Atílio Projeto de Lei 059/2013-Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a doar bens publico por licitação e mediante de comissões previamente estabelecidas. 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua ao presidente da Mesa diretora da Câmara Municipal de 

Atílio Vivacqua referente ao projeto de Lei 060/2013, a mesa diretora da Câmara Municipal de Atílio 

Vivacqua composta por seus vereadores Romildo Sergio Excelentíssimo senhor Vereador Romildo 

Sergio Abreu Machado, excelentíssima senhora Gessiléa da Silva Sobreira, Excelentíssimo senhor 

Vereador Sandro Duarte Gariolli, no uso de suas atribuições legais e regimentais vem perante vossa 

excelência apresentar o seguinte projeto de lei de termo em serie pra apreciação dos excelentíssimos 

senhores vereadores. Segue o documento desta Casa estimada em impacto orçamentário apresentado A 

possibilidade de pedido observando os limites orçamentários e de representação. Desde já requeremos 

atuação ao atuação pela secretaria desta Casa no devido numero de ordem segue em anexo peças para 

avaliação dos senhores vereadores. Nestes termos aguardamos deferimento. Atílio Vivacqua 17 de 

Dezembro de 2013. Projeto de Lei 060/2013 – Concede abono ao servidor da Câmara Municipal de 

Atílio Vivacqua e da outras providencias. Ata… Ata da 21º Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Atílio Vivacqua realizada em 17 de Setembro de 2013. Ata da 22º Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Atílio Vivacqua realizada em 24 de Setembro de 2013. Ata da 23º Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, realizada em 1º de Outubro de 2013. Convite: Convidamos 

vossa senhoria para participar da cerimônia de entrega do milho adquirido da CONAG através do 

programa de venda em balcão que vai ocorre nesta sexta feira dia 20 a partir das oito horas da manha 

no pátio da casa do Produtor Rural Scarpão na oportunidade estaremos presente… Com as presenças 

dos agricultores beneficiários autoridades locais e representantes do ENCAPER, e a presença do 

representante da CONAG superintendência do ES. Contamos com a participação de todos 

atenciosamente Jose da Costa Neto Chefe do ECAPER, Marcio Menegussi Menon secretario de 

desenvolvimento rural. Sem mais nada a ler retorno a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Lembrando que nesta sessão extraordinária nós temos apenas um expediente 

no qual eu convido o Líder do prefeito Jose da Costa Neto pra fazer a defesa dos projetos hora em 

pauta. / José da Costa Neto (Vereador):- Excelentíssimo senhor presidente nesta Casa vereador 

Romildo Sergio boa tarde, boa tarde vereadora Gessiléa vice-presidente, boa tarde ao nosso secretario 

e vereador Sandro Gariolli, boa tarde aos nobres colegas vereadores, boa tarde a todos os funcionários, 
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boa tarde a Luecy funcionaria extremamente competente na secretaria municipal de educação que 

muito nos prestigia com a sua presença no dia de hoje com relação senhor presidente nobres colegas 

vereadores ao projeto 058 é um projeto com certeza que tenho a certeza absoluta que todos os 

vereadores irão votar favorável ao mesmo que onde o Poder Executivo Municipal solicita  autorização 

para concessão especial de complemento ao  auxilio alimentação e da outras providencias é um valor 

de R$300,00 para este mês de Dezembro com certeza é o esforço que esta do executivo é tornando se 

como base sempre a idéia de incentivar e valorizar o servidor publico municipal com tudo aquilo né? 

Que ele fez e faz é esta fazendo no ano de 2013, com certeza é… Não olhemos apenas o valor né? 

Mais olhemos também é a função é que a gente julga da mais alta importância que é valorizar e 

incentivar os nossos servidores através da concessão desse auxilio alimentação que com certeza 

também vem em boa hora em função ai dos festejos de final de ano então temos certeza que estou 

conclamando a todos vereadores que possam estar votando favorável aos projeto que concede portanto 

aos auxilio alimentação né? No valor é… De R$300,00 é auxilio alimentação como o projeto já disse 

para este mês de dezembro com relação ao projeto 059/2013 onde o Poder Executivo Municipal é 

solicita também autorização desta Casa de Leis a doar bem publico por licitação mediante produções 

previamente estabelecidas apenas para é ressaltar que e colocar isso no projeto de frente para analise 

com ofícios nº 414 e 413 e naquele momento foi encaminha a este pleno um tratando um mesmo 

assunto, ou seja, nós conversar sobre a construção de um prédio neste caso área pertencente ao… A 

rodoviária do Município de Atílio Vivacqua o que defere uma… Um objeto pro outro é que naquele 

oficio é a gente nós ate nos reunimos conversamos a respeito era uma tratava se de uma doação é 

direcionada e a municipalidade não ficava com toda a área pelo térreo pertencente ao parque 

Rodoviário, ou seja, é falei do direcionamento da doação a empresa é ela ficaria ai 100m² no nível da 

rodoviária do nosso Município né? Então o pedido breve um comprimento pro outro no próximo 

projeto de lei ora apresentado o projeto 059 ele propõe como é sua ementa da dizendo muito bem é um 

bem contrata-se ou melhor trata-se de uma doação de um bem publico mais através de processo 

lititatao… Licitatório que atende perfeitamente e esta preconizado na lei orgânica do Município e 

também atende o que se deve estabelecer na lei 8666/93 então por se tratar de um processo licitatório 

não precisa bem de um direcionamento  em uma empresa… Em uma empreiteira e o documento atual 

ele conserva ou seja preserva toda a área teria da rodoviária para a municipalidade então eu 
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sinceramente comparando com o projeto… Um objeto e eu vejo que ouve um avanço né? Ouve avanço 

muito grande em relação de preservar um patrimônio publico municipal e oferecer condições porque 

através da parceria publica privada, onde na verdade a prefeitura não tem grande interesse em investir 

em imóvel naquela região muito, por conhecer a questão no parque rodoviário do nosso Município 

então a partir do momento que estabelece esta parceria publica privada é com certeza a empresa se ela 

ganha o processo de Licitação ela vai é construir aqui é obras importantes que com certeza servirão de 

grande utilidade ai para atender as demandas que estão surgindo no Município de Atílio Vivacqua 

hoje, por exemplo, se um advogado profissional federal quiser estalar um… Um escritório aqui no 

Município de Atílio Vivacqua vai ter dificuldade porque não temos salas em quantidade suficiente 

alugar né? Para alugar para estas finalidades então eu vejo que o… O que este valor bastante é grave 

mais está aqui pra é discutir e respeitar cada a idéia década nobre vereador é da vereadora Gessiléa 

mais o projeto ele esta colocado e o presidente já agradecer ao nobre presidente deveremos estar 

votando o regime de urgência na sessão de hoje né? e o projeto estar a critério da analise de cada um 

de nós para propor ai as obrigações é para as emendas que acharem melhor para que a gente possa com 

certeza é quando votarmos este projeto que a gente possa cobrar da melhor forma né? É um documento 

mais acabado com mais tempo da nossa realidade e um documento que possa realmente atender e os 

nossos anseios da nossa população então é o que nós temos para o momento melhor agradecer muito 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jose Geraldo Papaceni. / José 

Geraldo Papaceni (Vereador):- Boa tarde a todos queria agradecer a Deus por mais este dia de 

trabalho e assim por diante queria cumprimentar a mesa no nosso presidente Romildo Sergio, vice-

presidente Gessiléa, secretario Sandro, Dr. Moacyr, aos colegas vereadores, os colaboradores desta 

Casa e a todos que nos acompanham, queria aqui como o grande líder já disse ai sobre os projetos 

estaremos junto aqui analisando junto com os nossos companheiros e o que for importante para o 

nosso município estaremos junto como desde do inicio foi falado estamos a trabalho e conseguindo 

com muita seriedade sobre este o projeto 058 sobre o abonos com certeza vamos… É o mínimo que 

este povo que luta por este Município merece temos que ta olhando sim e caminhando junto que este 

povo que luta como nós lutamos pelo caminho e pelo crescimento deste Município e dependendo este 

vereador estamos juntos, obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Sandro Duarte. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Primeiramente agradecer Deus por nos 
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conceder por nos estarmos aqui junto com os amigos vereadores a gente podemos estar ajudando e 

discutindo os assuntos da municipalidade cumprimentar o presidente Romildo Sergio, vice-presidente 

Gessiléa, Dr. Moacyr cumprimentar os amigos vereadores, todos que estão aqui nos plenário é sobre o 

projeto 058 Auxilio…Auxilio… O ticket dos funcionários sou a favor se viesse 500 aprovaria do 

mesmo jeito sou a favor e sou a favor também do aumento dos funcionários do executivo ate de dar o 

aumento do ticket né? O projeto 06 que é o da Câmara municipal também se o executivo também teve 

direito, mas que justo a gente poder conceder aos funcionários desta Casa. E o projeto 059 que autoriza 

o poder Executivo municipal a doar bem publico a mesmo através de licitação e as posições 

previamente estabelecidas né? Eu acho que é como o líder do prefeito falou é só a gente estudar mais 

um pouquinho o projeto mais eu acho que o Município hoje já precisa desta parceria com o poder 

privado da iniciativa privada porque você não acha sala pra você alugar você não acha nada em 

Marapé que possa ser desenvolvido então é acredito que a gente sentasse com o prefeito ate mesmo pra 

gente saber o que… Que ele pensa antes do projeto vim seria de bom tamanho pra gente porque acho 

que tudo pensado é falho então vamos propor o projeto ao Executivo que a gente sente com ele e fale 

pra gente o quais são as intenções dele mais tamos ajunto sem mais nada a declara retorno a palavra o 

presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vice-Presidente):- Excelentíssimo senhor presidente Romildo Sergio, secretario Sandro, 

nosso assessor jurídico Dr. Moacyr, colegas vereadores, funcionários uma boa tarde com relação ao 

projeto de abono tão importante do executivo quanto o desta Casa com certeza eu jamais iria me opor a 

isso e realmente é com sentido pra expor não estaríamos aqui sem vocês, a aqui na Câmara quanto na 

prefeitura sem o nosso funcionário esta Casa não andaria, a prefeitura não andaria então realmente e 

infelizmente eu gostaria que fosse mais, mais é o que o Município pode dar agora e o que a Câmara ta 

podendo dar agora, espero que vocês façam bom aproveito e que possa se multiplicar e em relação a 

este projeto de doação da… Que é o 059 de licitação eu vou votar como normal é eu ação que nós 

temos que estudar mais eu acho que é novo nós não fizemos um outro projeto como este né? 

Presidente é o primeiro então eu acho que esse beneficio que vamos dar ao nosso munícipe tem que ser 

muito bem pensado, né? Eu acho que não podemos estar fazendo de qual quer maneira ate por 

experiência própria né Eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso, e sabemos que o nosso 

Município realmente precisa crescer a cada dia que se passa estar aumentando estamos precisando de 
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espaço de loja e o comercio nosso estar ficando pequeno o nosso centro na verdade esta ficando 

pequeno e isso realmente traz beneficio mais dentro das nossa ponderações podemos fazer isso né? 

Assim no susto então eu já digo que não vou estar votando este projeto hoje estaria votando na sessão 

normal dele se possível presidente pedir vista dele né? Pra gente poder… Só na… Na… Contra ao 

pedido de urgência então ele vai para tramitação normal né? Então Eu estarei votando pra gente estar 

estudado espero que os colegas vereadores tenham este mesmo entendimento que eu entendo o líder 

né? Da necessidade que o nosso Município precisa mais eu acho que como que é um projeto novo nós 

precisamos né?  Que realmente tivesse indo com cuidado com cautela é o que eu ate peço aos colegas 

vereadores aqui presentes estão aqui iniciando né? É uma doação como eu nova com relação a 

licitação e peço aos colegas vereadores que… Que a gente possa estar votando também né? Na 

tramitação normal desse projeto é… Isso… Isso que eu estou falando, eu concedo a parte amigo ao 

vereador colega Jose Neto né? Presidente… / José da Costa Neto (Vereador):- Que todas as doações 

ser né? Se a gente fizer vai ser através de acordo de como manda a lei orgânica a lei 8666 que é a lei 

do País então isso ai já tinha o preço muito grande nas nossas costas na nossa consciência então não 

vejo tanta preocupação assim entendeu mais claro que respeito à posição de cada um. / Gessiléa da 

Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Mais mesmo assim o colega vereador eu precisar realmente de 

estudar o projeto de lei né? Direitinho eu prefiro me resguardar né? Disso tudo é o que eu tenho a dizer 

que novamente né? Desejara a todos os colegas vereadores e funcionários feliz uma boas festas 

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

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

tarde calorosa, em seguida cumprimentar o presidente desta Casa vereador Romildo Sergio, a vice-

presidente desta Casa vereadora Gessiléa, vereador e secretario Sandro, Dr. Moacyr compondo o corpo 

jurídico desta Casa, todos os colegas vereadores, aos funcionários desta Casa, de vocês aqui tivemos 

um dia muito corrido eu sei que é uma satisfação muito grande né? Poder estar aqui nessa tarde para 

estar votando um projeto de suma importância, eu quero dizer que quanto ao abono dos funcionários 

do executivo quanto do legislativo eu sou favorável entendo que toda a ajuda com relação do 

funcionário possa estar recebendo no final do ano o abono marca muito né? Porque a dificuldade hoje 

todos nós passamos por ela às vezes quando as pessoas acham né? Que é pouco mais pra quem 

administra sabe a complicação que é e muitos municípios às vezes não consegue bem dar um pouco a 
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essas que não tem nada, então vamos agradecer a Deus que nós estamos conseguindo ai dar um abono 

o funcionário e que quando der pra aumentar o abono o salário os vereadores também possam estar ai 

votando tanto no Executivo quanto o legislativo e cobrando as vezes do que é preciso estar trocando 

idéia com os funcionários os funcionários sempre estão dispostos ai a nos ajudar e eu vim aqui fazer 

um agradecimento a todos os funcionários do Legislativo porque durante este ano eu fui muito bem 

tratado nessa Casa pelos  funcionários e quero dizer a todos  que um abraço a cada um nesses 

funcionários com todo carinho e respeito e que nós possamos ai entra no ano de 2014, unidos para que 

nós podemos ai fazer um trabalho ainda melhor em 2013. Para que em nossa Câmara municipal de 

Atílio Vivacqua seja bem vista no Município que todos fomes esse sim o pensamento. E quanto ao 

projeto 059 que trata ai por licitação pra doar um terreno uma área… Uma propriedade no Município 

né? Pode ser localizando no eu gostaria de estar deixando registrado nessa tribuna que eu não conheço 

aqui próximo de nós este Município um projeto igual a este e gostaria de estar deixando se… dizendo 

ao presidente desta Casa e aos colegas vereadores que nós pudéssemos né? Estar fazendo uma 

pesquisa pra procurar saber se algum Município próximo ao nosso tem ai um projeto a esse quem sabe 

a gente poderia ir ate uma cidade vizinha e estar conhecendo por meio pra… Porque a gente tem um 

espaço o nosso Município é ate um calor e você fazendo uma obra desse possa estar estreitando os 

passos e temos que ver com bastante atenção pra gente o projeto porque temos que ver como é que 

funciona a planta direitinho então eu gostaria de dizer que no momento eu também gostaria que 

deixasse o projeto assim pra votar na semana que vem para que nós possamos votar ai com mais 

certeza que será realmente bom para o nosso Município e melhor para a nossa população. Muito 

obrigado e que a paz esteje com todos vocês obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Pedro Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero agradecer 

a deus também nessa tarde em uma tarde de trabalho que o senhor continue nos abençoando por vossa 

misericórdia e essa nos dar clareza para exercer os nossos trabalhos. Cumprimento assim a mesa na 

pessoa do senhor presidente Romildo Sergio, a vice-presidente Gessiléa, secretário Sandro, Dr. 

Moacyr nosso assessor jurídico, cumprimento assim os nobres colegas vereadores hoje não temos 

internautas mais temos uma cinegrafista em exercício boa tarde cinegrafista, cumprimento dona Isabel 

também presente mais uma vez aqui nessa Casa seja bem vinda dona Isabel quero aqui fazer as minhas 

considerações em relação aos projetos em primeiro lugar eu quero parabenizar o Executivo com sua 
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mais uma atitude né? Uma atitude serena de competência de sua administração de estar mandando pra 

esta Casa um projeto né? Que vai de encontro ao auxilio né? Dos servidores municipais então eu quero 

aqui render os parabéns e o projeto que a gente queria… Gosta de votar porque vota primeiro com 

consciência e depois sabendo que estamos olhando para o servidor com carinho e contribuir com o que 

nós podemos fazer né? Assim em poucas vezes e digo aqui reajuste do ticket mais pela né? A questão 

de… De receita não foi possível fazer essa… Esse reajuste, mas conseguimos que… Que estar sempre 

lutando… É ta esta fazendo a nossa parte em auxilio ao servidor deste Município aos servidores deste 

Município então parabéns prefeito estamos aqui pra votar né? E deixar aqui o nosso abraço a todos e 

quanto ao projeto né? O projeto de licitação aqui né? Foi ate bastante visada o primeiro projeto né? Da 

historia deste Município projeto de licitação as outras vezes foi um projeto de doação de área hoje 

chega a esta Casa o projeto licitatório para que possa estar dando condição às empresas brigar… Pra 

poder estar brigando ai por esta parceria com né? Com a é o Município e eu queria aqui deixar uma 

resposta em relação ao projeto nós já tivemos outras vezes este projeto aqui lido nessa Casa ou alias 

teve alguma analise né? Em relação a esta conversa não era o projeto nós fizemos alguns 

questionamentos e pra ser fato… Consulta né? Obrigado ai presidente é eu tive uma conversa com a 

população em relação a este projeto depois desta Consulta mais teve interesse na questão aqui na… Na 

sessão sobre esse… Essa entregue e hoje chega o projeto ate mais rico né? O muito mais importante 

que vem o projeto licitatório pra que a gente possa estar fazendo as nossas considerações a nossa 

avaliação mais eu gostaria de votar… Gostaria de votar mais coma a emenda queria colocar uma 

emenda nesse projeto porque aqui nessa… Nessa licitação ate simplesmente né? O pavimento termino 

que é a rodoviária que nós pudéssemos aqui olhar pelo menos 50% do primeiro andar pra gente votar 

tranqüilo pra tentar buscar né? Olhar com mais atenciosidade para o nosso Município né? E aproveitar 

a emenda e se não tiver jeito nós podemos então ver né?  A idéia da vereadora ai vice-presidente 

Gessiléa e né? Ver se reprova ai o regime de urgência então vou pedir vista deste projeto que a gente 

pudesse estar tomando né? As devidas… O importante dessa é essa ai essa licitações pra amanham a 

gente votar com certeza que eu acho que tudo que nós pudermos é trazer de melhor para o nosso 

Município é importante ele ter ai uma… É claro que nós entendemos que esta parceria com a empresa 

licitada é importante é, mais nós precisamos desde já claro que nós queremos votar olhando com mais 

carinho do Município então é esta a questão então podemos então é ver ai o que vamos fazer e assim 
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nós podemos votar mais. Muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Itamar Moreira. / Itamar Moreira dos Santos (Vereador):- Cumprimento o presidente 

Romildo Sergio, vice-presidente Gessiléa, secretario Sandro, Dr. Moacyr assessor Jurídico, 

funcionários desta Casa, nobres colegas vereadores, a Dona Isabel marcando a sua presença, 

internautas que estar nos assistindo… cinegrafista… Estava aqui ouvindo atentamente ouvindo os 

nobres colegas falar sobre o projeto quanto ao auxilio alimentação a gente também nobre colega Pedro 

Sampaio disse aqui nessa tribuna que sobre o aumento pra os nossos os funcionários deste sobre o 

salário… O abono… Desculpa vereador é eu também torço para que aconteça mais eu quero 

parabenizar o prefeito porque foi o que com certeza com dificuldade este… ao funcionário e realmente 

atento de R$300,00 né? É assim vereador a gente vai ficar e com certeza vamos estar votando 

favorável porque realmente os funcionários merece. Mais a gente conhece a dificuldade que o 

Executivo tem e que tem também aqui na Câmara assim nós também vamos estar votando favorável ao 

abono dos funcionários desta Casa… é e quanto ao projeto 059 que foi falado o … O 059 que autoriza 

o poder Executivo Municipal doar bem publico por licitação e mediante condições previamente 

estabelecidas. É realmente existe licitação para existir a gente tem toda a vontade de estar votando ate 

favorável mais tem o conhecimento desse projeto sinceramente… Pedro Sampaio disse aqui nessa casa 

sobre a emenda e eu quero deixar aqui o ressalva também se isso for de acordo com os nobres colegas  

pra gente… / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jose da Costa Neto quer uma 

parte. / José da Costa Neto (Vereador):- O projeto da rodoviária do executivo a empresa ganhadora 

vai ter que seguir o projeto dado pelo Executivo. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Apenas o projeto do térreo. / José da Costa Neto (Vereador):- Isso o térreo o primeiro andar pra cima 

é por conta da empresa vai determinar o que vai fazer mais o que diz respeito a municipalidade vai ter 

que segui o projeto do Município entendeu só… Só pra questão de projeto né? Porque por exemplo o 

que a empresa vai fazer pra ela, não podemos arbitra entendeu mais o da rodoviária que é da 

municipalidade vai ter que seguir o projeto técnico do Município do Executivo eu te agradeço 

vereador, agora só lembrando que o vereador Pedro Sampaio falou que tivemos grandes avanços em 

relação ao né? Consulta que foi feita anteriormente agora a questão e ai eu parabenizo o vereador 

Pedro eu conversei com ele e falei gente vamos propor emenda então né? Ficar com o primeiro andar 

ou 50% ou 30% em fim eu acho que é pra ser discutido aqui entendeu é eu acredito vereador. / Itamar 
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Moreira dos Santos (Vereador):- É eu acredito vereador agradeço pela sua explicação é… Eu 

acredito que se chegássemos a um consenso sobre o projeto a estar votando mais eu, por exemplo, é… 

Eu receberia tão a gente ate desconfia alguma coisa falar sobre  o projeto se for permitido ai parar por 

um tempo se assim os colegas vereadores permitirem né? Por que… Porque eu tenho vontade de votar 

mais eu tenho que ter mais uns esclarecimentos disso aqui, sobre isso daqui muito obrigado vereador. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Baseado na… No pedido do vereador Itamar aos 

colegas vereadores acham necessário sentar para discutir este projeto hoje vereador Jovaci?/ Jovaci 

Duarte Lopes (Vereador):- Eu respeito ao vereador Itamar eu gostaria de deixar.  / Romildo Sérgio 

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

mais com a… Se for com a emenda. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- não… não ele 

ta falando em conversar sobre a aprovação do projeto. / Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu 

acho que na minha opinião… Não descordando vereador da idéia do vereador Itamar, porque a gente 

já conversou  sobre este assunto este projeto a gente teve conhecimento eu acho que o importante é que 

a gente faça né? Possa criar né? Ou possa isso ou que vota contra o regime ou que nós pudéssemos ter 

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

Neto (Vereador):- né? Não vai… Vai conversar só entre nós ou conversar com o Executivo. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Suspendesse a sessão pra conversar sobre o projeto 

Vereador José Papaceni? Vereadora Gessiléa, vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário):- Não vejo porque a pressa. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- vou 

apenas fazer o comentário a respeito do abono que é dado ao nosso funcionalismo né? Que seje do 

Executivo quanto do Legislativo nós votamos nesta Casa se eu não me engano a dois anos alguma 

coisa assim o pagamento do décimo terceiro salário na data de aniversario e foi uma alegria pra muitos 

mais quando chega em dezembro a tristeza é bem maior que a alegria de quando recebeu o décimo 

terceiro lá no começo e eu vejo este abono como uma forma de acalentar as pessoas pelo décimo 

terceiro que certo que eles gastaram mais foi gasto lá na data do seu aniversario pra vocês terem uma 

idéia de treze funcionários que nós temos só tem um que tem dinheiro aqui que é o Dengo que ta ai o 

resto todos já receberam o décimo terceiro ninguém tem o décimo terceiro a receber ai se imagina os 

funcionários da municipalidade todos eles tem o mesmo problema né? E este abono vem né? Pra dar 

um pouquinho mais de dinheiro pra recear aquela ceia de natal, porque o décimo terceiro que 
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antigamente fazia-se ai a festa do final de ano ele hoje praticamente não existe mais por que recebe na 

data do aniversario, em compensação a hora que chega dezembro a tristeza é redonda por isso que eu 

acho que temos que dar este abono ele vem suprir um pouquinho ai a falta que faz o décimo terceiro no 

final do ano. Então vamos estar colocando, vamos estar colocando o regime de urgência dos projetos 

em votação, Senhores vamos passar a votação do regime de urgência projeto 58 que autoriza o poder 

Executivo Municipal a conceder a concessão especial de complemento ao Auxilio alimentação e da 

outras providencias, regime de urgência, Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

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

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

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

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

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

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

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

(Presidente):- Vereador José Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é favorável. 

/ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então vamos votar o projeto 058 na integra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto de lei numero 059- Autoriza o poder Executivo Municipal a doar bem publico por licitação 

mediante a condição previamente estabelecida vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vice-Presidente):-  Desfavorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Desfavorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado 
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(Presidente):- Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Desfavorável.  / Romildo 

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

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

Sampaio (Vereador):- Contrario. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador José 

da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Á Favor. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador José Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Desfavorável. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então derrubado o regime de urgência do projeto de 

lei 059, por sete votos favorável e um contrario… Não desculpe Seis votaram favoráveis… 

Desfavorável e um voto favorável. Projeto de lei 060 do Poder Legislativo Concede abono aos 

servidores da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua regime de urgência vereadora Gessiléa. / Gessiléa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Agora vamos estar votando o projeto nº 

060 do Poder Legislativo na integra vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-

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

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

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

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

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador José Papaceni. / José Geraldo Papaceni 

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

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

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

Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o projeto de Lei 060 que versa sobre o 
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abono do Poder Legislativo. Ata da 21º Sessão Ordinária deste Poder Legislativo vereadora Gessiléa, 

dia 17 de Setembro. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vice-Presidente):- Favorável. / Romildo Sérgio 

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

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

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

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

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

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

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

Papaceni (Vereador):- O meu voto é favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Ata da 22 da Sessão Ordinária de 24 de Setembro Ata da 22º sessão Ordinária, vereadora Gessiléa. / 

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

(Presidente):- Vereador Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Romildo 

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

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

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

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

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

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador José Papaceni. / José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- O meu voto é favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Ata da 23º 

Sessão Ordinária deste Legislativo dia 01 de outubro de 2013, Vereadora Gessiléa. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vice-Presidente):- Me abstenho do voto. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Sandro. / Sandro Duarte Gariolli (Secretário):- Favorável. / Romildo 

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

abster o meu voto.  / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Itamar. / Itamar 

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

Vereador José Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Vou me abster o meu voto. / 

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

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

Aprovada a ata da 23º, um, dois, três quatro votos favoráveis três abstenções. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Presidente espera um pouquinho teve uma sessão que eu não estive presente e perguntei 

na consulta se eu podia votar? Me disseram que eu podia votar . / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Ué pode. / José da Costa Neto (Vereador):- tão falando que não pode. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- O direito. Eu antes de encerra… Eu como foi lido aqui no 

começo da sessão um convite assinado pelo secretario Marcio Menegussi de agricultura e também pelo 

chefe do INCAPER o vereador Jose da Costa Neto convidando para participar de uma entrega da 

CONAG de milho eu gostaria… Gostaria de estar perguntando ao chefe do ENCAPER o vereador Jose 

da Costa Neto se sabe o critério de escolha das pessoas que vão receber o milho o prefeito como fica? 

Quem são não sabe não? / José da Costa Neto (Vereador):- foi feito um cadastro prévio junto a 

CONAB né? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não quem fez? / José da Costa Neto 

(Vereador):- Foi a secretaria junto com o INCAPER, porque veja bem isso ai tem uma ação nova aqui 

no Sul do estado vai ser a primeira vez. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

eu gostaria que a vossa excelência pudesse estar explicar o convite. / José da Costa Neto 

(Vereador):- É respondendo ao questionamento do nobre colega vereador e presidente desta Casa 

dizer o seguinte que como aqui no sul do estado do Espírito Santo vai ser a primeira vez que um 

Município faz esta compra né? Em galpão da CONAB este milho vai atender as demanda ai das 

propriedades então como foi a primeira vez é não abrimos isso assim não houve ampla divulgação ate 

por orientação nós fizemos em torno de trinta a quarenta cadastro apenas isso foi enviado a CONAB 

em Vitoria vai ter uma aprovação e a partir da aprovação o produtor cadastrado ele vai ter uma cota a 

retirar mensalmente ao longo do ano e então a partir do momento que ele manifestou o interesse da 

compra e a CONAB gera co ma chamada e divulga o boleto bancário a pagamento então efetua o 

pagamento o pagamento da CONAB e faz a retirada do milho né? Então como foi a primeira vez a 

gente trabalhou de forma mais limitada então só que isso esse programa ele estar aberto todos os 

agricultores e pecuarista do Município a gente agora ta vendo que realmente funciona né? E amanha 

então vai ser a primeira entrega desse… desse milho aos nossos produtores cadastrado para declarar a 

compra o preço de estar todas as lideranças os amigos vereadores o prefeito esta convidado o vice-

prefeito né? Os produtores beneficiários o superintendente… Vossa excelência conhece o… De 
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Itapemirim ele tem dado um apoio muito grande ai para o nosso Município em relação a este programa 

ele devera esta presente aqui também e quanto aos outras autoridades também o INCAPER o próprio 

ENCAPER DE Cachoeiro da região então quer dizer e a gente entende que… Que é um beneficio 

muito grande por que o produtor os agricultores tão comprando milho aqui no comercio local da região 

saco de 50Kg a 45 ate 48 reais né? e vai chegar aqui amanha para demonstra aos produtores saco de 

60kg a 28 reais e 11 centavos então o milho tratado da ate pra fazer ate pra alimentação humana né? 

Então um teor de altíssima qualidade e a um preço né? Muito satisfatório em relação a o que estão 

pagando aqui no mercado local então a gente ta vendo que é um programa muito interessante e se Deus 

quiser dando certo tem tudo pra dar certo nessa primeira etapa pra gente estar estendendo a todos os 

agricultores interessados ai no nosso Município então nós contamos ai com a presença né? De todos os 

vereadores pra valorizar ainda mais esta ação que é muito importante. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Qual a quantidade de milho? /     José da Costa Neto (Vereador):- É nessa 

primeira etapa são 28mil e 500 kg de milho atendendo 29 agricultores, obrigado. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Eu só fiz este questionamento vereador porque eu tive vossa 

excelência salientou o diretor da CONAG e som ele é meu amigo particular e me perguntou como foi a 

divulgação da questão dos interessados no milho e eu respondi pra ele sem saber quanto que eu estou 

fazendo o questionamento aqui ao secretario pra protocolar amanha cedo a prefeitura a quais critérios 

de entrega porque nós sabemos a participação de vossa excelência aqui porque sabemos que o 

secretario tem meia dúzia de amigos que ele atende a agricultura da forma que ele quer né? e ele se 

preocupou com a divulgação eu falei nem uma porque eu to Município todo dia e não fiquei sabendo 

de entrega de milho nem uma então foi feito um oficio para o secretario de trinta amigos produtores 

pra receber uma tonelada de milho cada um não sei se poderia ser escolhido 60 ou 90 pra receber 

500kg cada um porque é uma quantidade que daria pra abrir bem o leque né? E eu fico triste quando 

isso acontece que eu fui chamado apenas pra ir lá bater palmas, não porque eu quero ser feito como 

produtor no momento de divulgação mais uma vez nós estivemos fora nós protocolamos aqui aos 

associados e a forma que foi da escolha ai desses produtores então não tendo mais matéria a deliberar 

esta encerada esta sessão e praticamente ai o ano não sei se teremos que ter ainda mais sessão este ano 

precisamos estaremos sem duvida convocando todos os colegas vereadores pra um possível sessão 

extraordinária aqueles que já são vereador por mais um mandato sabe que no final do ano pra fechar o 
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não é difícil né? E tem vez que surgem alguma coisa que precisamos discutir um abraço a todos e um 

bom final de ano aos funcionários e aos vereadores e a gente fala sempre em recesso mais recesso não 

existe pra vereador é só pra não vim aqui mais estaremos aqui todos os dias os produtores e se precisar 

nós estaremos aqui pra votar qual quer emergência que se precisar para este pessoal então boa tarde a 

todos esta encerrada a sessão. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, 

Suelen Rodrigues Verly, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 2013. 
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