
 

 

 

“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 – cmav.es.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

ROTEIRO PARA SESSÃO ORDINÁRIA 

Realizada em 24 de Maio 2017 

 

INICIO: 

 

Dou por aberta a 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua do ano de 2017.  

 

Boa Noite a todos! 

 

Convido os senhores vereadores desta Casa de leis a tomarem seus assentos para que assim possamos 

iniciar nossos trabalhos. 

 

Composição da Mesa Diretora: 

 

Convido O Vice-Presidente Exmo. Sr. Marcio Silva da Conceição 

O Secretário, Exmo. Sr. Thiago Delorence Gava ; 

 E O Assessor Jurídico Dr. Moacyr Scardua Travaglia para tomarem seus assentos junto a Mesa 

Diretora. 

 

Agradecimentos 

 

__Convido o Vereador (a) ___________________ para fazer a Leitura do Texto Bíblico que se 

encontra  em Sabedoria capítulo 17, versículos 1 a 06. 

 

 

HINO DO ESTADO 

 

Ontem, 23 de maio, foi comemorado o dia da colonização do solo Espirito-Santense. Em homenagem 

a esse dia tão especial para os capixabas, fiquemos de pé para entoarmos o hino estadual. 

 

 

__Passo a palavra para o Secretário Vereador Thiago Delorence Gava para fazer a chamada 

nominal dos vereadores e leitura da pauta da ordem do dia desta Casa.a leitura da pauta da 

ordem do dia desta Casa. 

 

Aberto o pequeno expediente. 

 

__(5 min) para cada vereador fazer breves cumprimentos. 

 

 

Aberto o Grande Expediente. 

 

__(15 min) para tratar de qualquer assunto de interesse público.  
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Estado do Espírito Santo 
 

TAÇÃO: votar os projeto 

 

                                         EM VOTAÇÃO: votar os projetos 

 

 

 Projeto de lei n° 28/2017: Regulamenta a criação e circulação de animais de pequeno e 

grande porte no perímetro urbano do município de Atílio Vivacqua e dá outras 

providências. 

 

 Projeto de lei n° 30/2017: Dispõe sobre o registro, a esterilização, a adoção e o 

controlo ético da população de quinos e bovinos no município de Atílio Vivacqua e dá 

outras providências 

 

 

 Projeto de Lei n° 31/17: Regula o acesso às informações no âmbito do município de 

Atílio Vivacqua/ES, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 5°, ao § 2° do art. 216 da 

constituição federal e à lei n° 12527 de 28 de novembro de 2011. LEITURA. 
 

 Indicação 

 

 Votação da ata 
 

 

 

Aberto o Horário de Liderança: 

 

 PR 

 DEM 

 PSD 

 PDT 

 PSB 

 

Encerrada a sessão. 

 

Declaro por encerrada a 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. Obrigado a 

todos e tenham.                            

PERGUNTAR SE ALGUÉM TEM 

INTERESSE. 


