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ROTEIRO 9ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ATÍLIO VIVACQUA.  

 

 

1. ABERTURA DA SESSÃO.  

 

 

É com imenso prazer que dou por aberta a Sessão da Câmara Municipal 

de Atílio Vivácqua de emancipação do município de Atílio Vivacqcua. 

 

 

*******************   Saudação aos presentes    ******************** 

 

“Boa Noite a todos que nos prestigiam, nesta noite especial na qual podemos 

receber nesta Câmara famílias, amigos desta sociedade querida de Atílio 

Vivácqua  ...........”. 

 

 

*********************      Compor a Mesa        ********************** 

 

 

Neste momento dando abertura a presente sessão gostaria de compor a mesa: 

 

Primeiramente gostaria de informar aos que vierem a compor à mesa que os 

assentos já encontram-se reservados por nomes. 

 

Gostaria de convidar o Exmo. Sr. Vereador Marcio Conceição da Silva 

(Vice- Presidente da Mesa da Câmara Municipal) para compor a Mesa. 

 

Gostaria de convidar o Exmo. Sr. Vereador Thiago Delorence Gava 

(secretario da Mesa da Câmara Municipal) para compor a Mesa. 

 

Gostaria de convidar os Exmos. Senhores Vereadores 

  

Sr. Roberto Alemonge Souza  

Sr. Pedro Oliveira Sampaio 

Sr. Sandro Duarte Gariolli  

Srª. Graceli Estevão Siva 

Sr. Claudio Bernardes Baptista  e 

Sr. Jovaci Duarte Lopes ............ para ocuparem seus devidos assentos 
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Gostaria de convidar o Exmo. Sr. Prefeito Municipal  Almir Lima Barros e o 

Vice – Prefeito Sr. Josemar Machado Fernandes  para fazer parte desta 

Mesa. 

 

 

****************       Chamar  homenageados         ******************* 

 

 

Neste Momento é com muita honra e satisfação que convido o Ilmo. Sr. 

Otávio ladeira de Medeiros.......................................................................... 

cumprimenta-lo. 

 

 

**************    Palavra com o Sr. Padre Maroni          *************** 

 

 

 Convido o Padre Maroni para trazer a palavra de Deus para alegar e 

confortar nossos corações nesta noite.  

 

 

*******           Hino Municipal e Nacional        ******** 

 

 

 Peço a todos que permaneçam de pé para que possamos entoar o hino 

Nacional Brasileiro e logo após o municipal. 

 

 

 

            Destacar a presença de pessoas presentes . (ler os papeis). 

 

 

 

*****************     palavra aos vereadores      ****************** 
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Gostaria de convidar o Exmo. Vereador Roberto Alemonge Souza                    

para fazer uso da palavra e prestar as homenagens. 

 

Final da fala dele...... 

 

Gostaria de solicitar a presença do Sr. Elço dos santos  

homenageado do vereador........Roberto Alemonge.............. para 

receber das mãos do vereador proponente da medida uma singela 

homenagem.  

 

 
Vereador Pedro Oliveira Sampaio – Marcio menegussi Menom 

 

Final da fala dele...... 

 

Gostaria de solicitar a presença do Sr. Marcio Menegussi Menom,  

homenageado do vereador........Pedro Sampaio,.............. para 

receber das mãos do vereador proponente da medida uma singela 

homenagem.  

 
 

Vereadora Sandro Duarte Gariolli – Pedro Luiz Furtado 

 

Final da fala dele...... 

 

Gostaria de solicitar a presença do Sr. Pedro Luiz Furtado,  

homenageado do vereador........Sandro Duarte gariolli,.............. 

para receber das mãos do vereador proponente da medida uma 

singela homenagem.  

 
 

Vereador Graceli Estevão Silva – Eni Souza Araujo Rodrigues 

 

Final da fala dele...... 
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Gostaria de solicitar a presença do Sr. Eni Souza Araujo Rodrigues, 

homenageado do vereador........ Graceli Estevão Silva,.............. para 

receber das mãos do vereador proponente da medida uma singela 

homenagem.  
 

Vereador Claudio Bernardes Baptista- Joelma Aparecida Silva Conceição 

Oliveira   
 

Final da fala dele...... 

 

Gostaria de solicitar a presença da Srª. Joelma Aparecida Silva 

Conceição Oliveira   homenageado do vereador........ Claudio Bernardes 

Baptista.............. para receber das mãos do vereador proponente da 

medida uma singela homenagem.  
 

Vereador Jovaci Duarte Lopes -  Claudia Barreto da Silva 

 

 

Final da fala dele...... 

 

Gostaria de solicitar a presença da Srª. Claudia Barreto da Silva   

homenageado do vereador........ Jovaci Duarte Lopes .............. para 

receber das mãos do vereador proponente da medida uma singela 

homenagem.  
 

 

Vereador Thiago Delorence Gava – Erli Silva Souza 

 

Final da fala dele...... 

 

Gostaria de solicitar a presença da Sr. Erli Silva Souza 

homenageado do vereador........ Thiago Delorence Gava.............. para 

receber das mãos do vereador proponente da medida uma singela 

homenagem.  
 

Vereador Marcio Conceição da Silva – Francisco Moraes Taliuli 
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Final da fala dele...... 

 

Gostaria de solicitar a presença da Sr. Francisco Moraes Taliuli 

homenageado do vereador........ Marcio Conceição da Silva .............. 

para receber das mãos do vereador proponente da medida uma 

singela homenagem.  
 

 

Presidente (entregar a homenagem) – Julio Joaquim dos Santos 

 

Fala para homenageado  

Entregar homenagem 

 

Fala do Presidente para o Atiliense Presente  

Entrega da Homenagem (Presidente e Mesa) 

Fala do Atiliense Presente. 

 

Fala do Presidente para o Atiliense Ausente  

Entrega da Homenagem (presidente e Prefeito) 

Fala do Atiliense ausente. 

 

 

Com a palavra o Exmo. Sr. Vice Prefeito Josemar Machado Fernandes 

 

Com a palavra o Exmo. Sr. Prefeito Municipal Almir Lima Barros    

 

 

 

 

Agradeço a presença de todos e a Deus que se fez presente aqui em toda esta 

maravilhosa sessão a encerro neste momento. 


