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Atílio Vivácqua comemora seus  49 anos de Emancipação Política
Câmara Municipal presta homenagem á atilienses pelos Relevantes Serviços Prestados ao Município, 

em Sessão Solene do dia 10 de abril de 2013
O município de Atí-

lio Vivácqua, conhecido 
como Marapé antes da 
emancipação política, 
era apenas um Distrito 
de Cachoeiro de Itape-
mirim.

Foi emancipado em 10 
de Abril de 1964 e re-
cebeu o nome atual em 
homenagem ao Senador 
Atílio Vivácqua. Dr. 
Atílio Vivácqua nasceu 
em 11 de Outubro de 
1894, em Muniz Freire. 
Seus pais eram José An-
tônio Vivácqua e Etelvi-
na Souza Monteiro Vi-
vácqua. Foi criado em 

Cachoeiro de Itapemi-
rim, estudou no ginásio 
Pedro Palácios, casou-se 
com Jenny Silva Vivác-
qua. Tiveram três filhos: 
Antônio Carlos, Jussara 
e Atílio Geraldo.

Fundou e dirigiu por 
vários anos o jornal “O 
Município” da cidade 
de Cachoeiro de Itape-
mirim, que chegou a ser, 
em certa época, um dos 
melhores do Estado.

Dr. Atílio Vivácqua 
foi: Jornalista, Vereador 
Presidente da Câmara 
de Cachoeiro de Itape-
mirim, Deputado Esta-

dual, Senador da Repú-
blica entre 1946 a 1961, 
Secretário de Estado da 
Educação, Publicista, 
Presidente da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil (OAB).

Deixou grande con-
tribuição para a litera-
tura jurídica nacional e, 
como Secretário de Es-
tado da Educação, nu-
merosos trabalhos.

Atílio Vivácqua veio a 
falecer no Rio de Janei-
ro em 21 de janeiro de 
1961.

A lei estadual nº 1916 
de 30 de dezembro de 
1963, criou o municí-
pio com a denominação 
de Atílio Vivácqua, em 
homenagem ao grande 
Jurisconsulto e Senador 
capixaba, Dr. Atílio Vi-
vácqua.

A instalação do mu-
nicípio ocorreu a 10 de 
abril de 1964.

Como forma de reco-
nhecimento à atuação 
destacada de pessoas 
que desempenham ações 
em prol do crescimento 
e desenvolvimento da 
cidade, a Câmara Muni-
cipal de Atílio Vivácqua 
estabelece, na Resolução 
Nº005/2013, a conces-
são de “Título Honorá-
rios de honra ao mérito 
a memorável homena-
gem pelos Relevantes 
Serviços Prestados ao 
Município de Atílio Vi-
vácqua-ES e dá outras 
providências”. Cada ve-
reador teve a honra de 
homenagear um cida-
dão atiliense em Sessão 
Solene que ocorrera no 
dia 10 de abril do ano 

Nos dias 06 a 09 de junho, Atílio Vivácqua estará comemorando sua XX-
XII (trigésima segunda) Exposição Pecuária do Município. Dentre muitas as 
atrações musicais, acontecerá no decorrer dessas datas a 2ª Copa de Marcha, 
Concurso Leiteiro e Exposição de Pequenos Animais.

Município de Atílio Vivácqua em festa

de 2013 no plenário Éd-
son Luiz dos Santos. Foi 
uma noite festiva e de 
honraria aos munícipes, 
tendo a satisfação de 
contar com a presença 
do Prefeito Municipal 
José Luiz Torres Lopes, 
Vice-Prefeito Almir Bar-
ros, Deputado Pastor 
Marcos Mansur e o Ve-
reador de Cachoeiro de 
Itapemirim Alexandre 
Maitan parabenizando 
Atílio Vivácqua junto 
aos munícipes pelos seus 
49 anos de emancipação 
política.

GESSILÉA E SUA HOMENAGEADA ADRIANA

ITAMAR E SUA HOMENAGEADA MARIA DA PENHA

ROBERTO E SEU HOMENAGEADO VALTER

SANDRO E SEU HOMENAGEADO DIEGO

PEDRO E SUA HOMENAGEADA VALDINÉIA

JOSÉ GERALDO E SEU HOMENAGEADO JOÃO BATISTA

JOSÉ DA COSTA NETO E SEU HOMENAGEADO ELOISIO

JOVACI E SUA HOMENAGEADA CÉLIA

ROMILDO E SUA HOMENAGEADA ROSEMERI

Vereador Alexandre Maitan
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EDItorIAL
ROMILDO SÉRGIO ABREU MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Eleito em 01 de janeiro de 2013 
presidente da Câmara Municipal 
de Atílio Vivácqua para o biênio 
2013-2014, o vereador Romildo 
Sérgio Abreu Machado (DEM) 
tem uma trajetória política pau-
tada na transparência e em ações 
efetivas para melhorar Atílio Vivácqua, preservando os 
pilares éticos do município.

Neste sentido, o presidente da Câmara construiu em 
torno de si uma Mesa Diretora com um perfil plural, con-
templando democraticamente o melhor caminho para a 
Câmara Municipal de Atílio Vivácqua. 

Consciente das ações e da importância da Casa, que é 
fiscalizar o Executivo mantendo em paralelo a harmonia e 
a independência entre os poderes, o presidente sabe que a 
auto-estimam do Atiliense começa na região onde reside. 
Transparência administrativa, respeito ao próximo, são 
princípios interiorizados pelo presidente. Por estes moti-
vos, o humanismo prevaleceu em sua identidade e hoje 
é bandeira para transformar Atílio Vivácqua a partir da 
Câmara Municipal.

Atento a elementos concretos que norteiam a vida pú-
blica, o presidente não medirá esforços para transformar 
a esperança em algo realista para todos os atilienses. A Câ-
mara, neste sentido, será um dos principais combustíveis 
desta transformação, tão desejada por todos que vivem 
no município. O seu primordial objetivo a se concretizar 
nessa legislatura 2013-2014, na qual eleito presidente da 
Câmara Municipal, é prevalecer a Redução dos Gastos do 
dinheiro público, visando melhorias ao Município, visto 
não ocorrido em gestões passadas, “uma Câmara com 
ações administrativas garante redução de custos e otimiza 
a gestão”, declarou o Presidente do Legislativo dando a 
certeza de maior funcionalidade nas atividades e garan-
tindo maior zelo na aplicação dos recursos públicos.

Na Edição I o leitor pode fiscalizar os gastos da ges-
tão passada referente aos meses de outubro, novembro 
e dezembro do ano de 2012. Com esse mesmo intui-
to, em todas as futuras edições, o leitor terá sempre o 
conhecimento de todos os gastos mensais do Poder 
Legislativo Municipal.

Plenário aprova lei que altera o feriado municipal
No dia 30 de abril de 

2013 a Câmara Munici-
pal aprovou Projeto de Lei 
que altera a Lei Municipal 
nº1/67 de 20 de abril de 
1967, alterando o feriado 
Municipal do dia 08 de 

dezembro, para o dia 15 
de agosto de cada ano.
O principal objetivo des-

sa proposição de transfe-
rir o feriado do dia 08 de 
dezembro(Consagrado a 
Imaculada Conceição), 

para o dia 15 de agosto é 
justificado pela tradição 
religiosa à Igreja Católica, 
que comemora todo dia 15 
de agosto, tradicionalmen-
te no Município, o dia de 
Nossa Senhora dos Mila-

gres, que antes da aprova-
ção desta lei não era feriado. 
Ficando assim,decretado 
através da lei, feriado mu-
nicipal o dia 15 de agosto 
em homenagem a Nossa 
Senhora dos Milagres.

Câmara homenageia cidadão atiliense 
ausente e presente em sessão solene

A Câmara Municipal 
através da resolução 
Nº007/2013 que “Con-
cede título de cidadão 
atiliense presente e dá 
outras providências” e 
resolução Nº 008/2013 

que “Concede título de 
cidadão atiliense ausente 
e dá outras providências” 
tem a honra de conceder 
homenagem em Sessão 
Solene da data de 05 de Ju-
nho de 2013 aos cidadãos 

Ilmo. Sr. Sebastião Ailton 
Garcia Marques (cidadão 
atiliense ausente) e Ilmo. 
Sr. Eurico Venturi (cida-
dão atiliense presente). “É 
satisfatório para este Po-
der Legislativo nesta con-

cessão de homenagens a 
estes atilienses que mui-
to representa tanto na 
ausência quanto na pre-
sença neste Município”, 
declarou o Presidente 
romildo Sergio.

1ª Cavalgada Noturna da emancipação 
política em Atílio Vivácqua       

Na noite do dia 09 
de abril, aconteceu em 
Atílio Vivácqua a 1ª 
(primeira) Cavalgada 
Noturna do município. 
A cavalgada teve saída 
da Praça do Oriente às 
18:00 horas contando 
com centenas de  cava-
leiros e amazonas que 
saíram com destino  a 
Exposição “Machadão” 
onde confraterniza-
ram ao som de uma 

Moda de Viola segui-
do de churrasco. Além 
dos cavaleiros o evento 
contou com a presen-
ça de vários atilienses 
todos em prol dos 49 
anos de Emancipação 
Política do Município. 
“Essa foi a primeira de 
muitas outras que vi-
rão”, reforça os Edis da 
Câmara Municipal que 
muito participaram da 
eventualidade.

Câmara municipal discute projeto de lei que cria critérios para 
doações de casas e áreas de terra para fins habitacionais, com 

a intenção de coibir negociações e alteração da finalidade 
habitacional das doações realizadas pelo município

O projeto de lei nº. 
26/2013de autoria do ve-
reador Romildo Sergio 
Abreu Machado possui a 
intenção regulamentar as 
doações de terrenos e ca-
sas populares para fins ha-
bitacionais no município 
de Atílio Vivacqua. Uns 
dos critérios exigidos pelo 

projeto é que o interessado 
em receber a doação deverá 
possuir idade igual ou su-
perior a 18 anos, não ser 
proprietário de qualquer 
outro imóvel e não ter si-
dobeneficiado por progra-
mas habitacionais. Ainda 
prevê o projeto, que o be-
neficiado pela doação não 

poderá vender, permutar, 
doar ou praticar qualquer 
outra forma de negociação 
envolvendo o imóvel doa-
do pelo prazo de 20 (vin-
te) anos. Também prevê o 
projeto que o abandono in-
justificado do imóvel, nos 
prazos descritos no projeto, 
gerará o retorno do imóvel 

ao município. Informa o 
vereador autor do projeto, 
que os próximos projetos 
de doação, encaminhados 
a câmara, deverão conter 
os critérios para a conces-
são da doação, a descrição 
detalhada das confronta-
çõesdo imóvel, a avalia-
ção atualizada do imóvel 

objeto da doação, as ve-
dações expressa de trans-
ferência a qualquer título 
e a clausula de reversão do 
imóvel objeto da doação 
ao domínio público, em 
caso de descumprimento 
de qualquer exigência ou 
vedações contidas nas leis 
municipais, sem garantia 

de indenização por benfei-
torias realizadas no imó-
vel. O vereador que pro-
pôs o projeto informa que 
estes critérios deverão ser 
observados, além daqueles 
já utilizados pela secretaria 
de ação social quando exe-
cutaprogramas habitacio-
nais neste município.
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O PRESENTE BALANCETE APRESENTA O RESULTADO DA META DO PODER 
LEGISLATIVO DE ATÍLIO VIVÁCQUA PARA O BIÊNIO 2013/2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DOS GASTOS
MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2013
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O PRESENTE BALANCETE APRESENTA O RESULTADO DA META DO PODER 
LEGISLATIVO DE ATÍLIO VIVÁCQUA PARA O BIÊNIO 2013/2014.

RELATÓRIO RESUMIDO DOS GASTOS
MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013



rECESSo PArLAMENtAr

CALENDÁrIo DAS SESSÕES 

Novas leis municipais reforçam organização da cidade
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Leis e Decreto aprovados no âmbito do Poder Legislativo
LEI Nº 995/2013 que “Altera a Lei Complementar Municipal Nº968 de 21 de Junho de 2012 e dá outras providências”.
LEI Nº 996/2013 que “Autoriza ao Poder Executivo Municipal a realizar doação de área pertencente à Municipalidade e dá outras providências”.
LEI Nº 997/2013 que “Altera a Lei Nº 796/2009 e dá outras providências”.
LEI Nº 998/2013 que “Autoriza ao Poder Executivo a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica”.
LEI Nº 999/2013 que “Autoriza a abertura de crédito especial para inclusão de despesa não prevista na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Laser e dá outras providências”.
LEI Nº 1000/2013 que “Dispõe sobre a supressão do inciso II, do Artigo 2º, da Lei Municipal Nº 751/2007, de 02 de Maio de 2007 e dá outras providências”.
LEI Nº 1001/2013 que “Autoriza ao Poder Executivo a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica”.
LEI Nº 1002/2013 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal promover concessão para exploração do serviço de transporte coletivo urbano e rural no Município de Atílio Vivácqua e dá outras providências”.
LEI Nº 1003/2013 que “ Autoriza ao Poder Executivo a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica”.
LEI Nº 1004/2013 que “Autoriza ao Poder Executivo a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica”.
LEI Nº 1005/2013 que “Autoriza ao Poder Executivo a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica”.
LEI Nº 1006/2013 que “Autoriza ao Poder Executivo a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica”.
LEI Nº 1007/2013 que “Dispõe sobre alteração na Lei Complementar Nº841/2009 de 07 de outubro de 2009 e dá outras providências.
LEI Nº 1008/2013 que “Altera a Lei Municipal Nº 01/1967 de 20 de abril de 1967, alterando o feriado municipal do dia 08 de dezembro de cada ano, para o dia 15 de agosto de cada ano e dá outras providências”.
LEI Nº 1009/2013 que “Altera o artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual – Lei Nº988/2012 – e dá outras providências”.
LEI Nº 1010/2013 que “Define o quantitativo da obrigação de pequeno valor atendendo ao disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº62/2009 e dá outras providências”.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2013 que “Aprova as Contas do Poder Executivo Municipal de Atílio Vivácqua do exercício de 2006, sob a gestão e responsabilidade do Sr. Hélio Humberto Lima e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Atílio Vivácqua informa aos atilienses que na data de 02 de julho de 2013 a Câmara 
Municipal entrará em recesso, retornando as sessões parlamentares no dia 06 de agosto do corrente ano.

Um momento especial de renovação 
para sua alma e seu espírito, porque 
Deus, na sua infinita sabedoria, deu à 
natureza, a capacidade de desabrochar 
a cada nova estação e a nós capacidade 
de recomeçar a cada ano.

Jovaci Duarte Lopes (PT)
Dia 06 de Maio

Roberto Alemonge de Souza (PDT)
Dia 14 de Maio

Itamar Moreira dos Santos (PMDB) 
Dia 11 de Abril

PARABÉNS 
A VOCÊ

São os mais sinceros votos da 
Câmara Municipal de Atílio Vivácqua 
aos aniversariantes:
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Vereadores da Câmara Municipal 
instituem indicações ao Poder Executivo

Atentos a demanda e 
a necessidade da popu-

r e g u l a r i z a ç ã o 
Fundiária é um pro-
cesso de intervenção 
governamental, nos 
aspectos       urba-
nístico, ambiental e 
fundiário, com o ob-
jetivo de ordenar e 
legalizar a ocupação 

A cobrança por mais 
transparência tem cres-

PRAÇA JOSÉ VALENTIM LOPES, Nº06, CENTRO, 
ATÍLIO VIVÁCQUA/ES
CEP:29.490-000 TEL/FAX:(28)3538-1505/3538-1966 
EMAIL – cmav_secretaria@hotmail.com
ACESSE – cmav.es.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE 
ATÍLIO VIVÁCQUA-ES

• INDICAÇÃO Nº001/2013 – “Que este Poder Executivo venha construir 
3(três) quebras-molas, devidamente sinalizados, na localidade de Independên-
cia, Zona Rural deste município, sendo que indico a colocação dos referidos 
quebra-molas nos seguintes pontos, salvo melhor juízo desta administração: 
(autoria do vereador do PDT Roberto Alemonge de Souza).

• 1º Ponto: Em frente ao Posto de Saúde “Antônio Moura Martins”.
• 2º Ponto: Em frente á Escola “Teotônio Rafael”.
• 3º Ponto: Em frente á Igreja “Nossa Senhora Aparecida”.

• INDICAÇÃO Nº 002/2013 – “Que este Poder Executivo Municipal 
venha ensaibrar as estradas na Localidade de Independência a Localidade de 
Santa Cruz e na Localidade de Independência a localidade de Santo Antônio, 
ambas na Zona Rural desta Municipalidade”, de autoria do vereador do PDT 
Roberto Alemonge de Souza.

• INDICAÇÃO Nº003/2013 – “Que seja feito calçamento na Rua que liga 
o Centro da Comunidade da Praça do Oriente a Rodovia ES 289, passando 
pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que liga a rua principal em frente 
ao Estádio Lincon Freitas Lima”, de autoria do vereador do PSB Pedro Oliveira 
Sampaio.

• INDICAÇÃO Nº006/2013 – “Que seja desenvolvido um projeto de uma 
praça pública na localidade da Praça do Oriente, próximo ao antigo posto de 
saúde”, de autoria do vereador do PSB Pedro Oliveira Sampaio.

• INDICAÇÃO Nº007/2013 – “Que seja elaborado um Projeto para abrigos 
nos Pontos de Ônibus na localidade da Praça do Oriente e adjacências, bem como 
nas demais comunidades do município, objetivando a construção dos mesmos de 
forma padronizada”, de autoria do vereador do PSB Pedro Oliveira Sampaio.

lação, os Vereadores do 
Legislativo Municipal, 

de áreas urbanas con-
solidadas, garantindo 
melhorias na qualidade 
de vida e fazendo com 
que a cidade cumpra a 
sua função social. Com 
base ao que dispõe o 
teor do Provimento nº 
33/2013 da Correge-

cido no Brasil em rit-
mo acelerado nos últi-

através de Resolução, in-
dica ao Poder Executivo 

doria Geral da Justiça 
do Estado do Espírito 
Santo, publicado em 
04 de março de 2013 
que regulamenta o 
procedimento de regu-
lamentação fundiária, 
o Vereador Presidente 
da Câmara romildo 

mos anos. A promoção 
da transparência e do 
acesso à informação é 
considerada medida in-
dispensável para o forta-
lecimento da democra-
cia e para a melhoria da 
gestão pública.

Atento a estes prin-
cípios a Controladoria 
Geral da União-CGU 
ofereceu o curso de ca-
pacitação “Brasil Trans-

do Município que tome 
as providências cabíveis 

Sérgio institui ao Po-
der Executivo Munici-
pal por meio da Indi-
cação de nº. 05/2013 
que seja implantado 
no Município o pro-
grama e a efetiva re-
gularização Fundiária 
nos termos da legis-

parente” aos servidores 
dos Municípios de Atí-
lio Vivácqua, Muqui, 
Mimoso e Presidente 
Kennedy. O curso foi re-
alizado no Auditório da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Rural de Atílio 
Vivácqua, nos dias 22 e 
23 de Abril, com carga 
horária de 16 horas.

Durante o curso, os 
servidores foram capa-

ao que dispõe o teor dos 
Projetos apresentados, de 

lação vigente, refor-
çando ainda por uma 
instrução para mobi-
lização de Entidades, 
Órgãos e de Poderes 
com a finalidade de 
implementar a regu-
larização, designando 
servidores públicos de 

citados à implementa-
ção da Lei de Acesso à 
Informação – LAI (Lei 
n°. 12.527/11), cujo 
objetivo é garantir ao 
cidadão o acesso amplo 
a qualquer documento 
ou informação pro-
duzido ou custodiado 
pela Administração 
Pública, desde que não 
tenham caráter pessoal 
ou não estejam prote-

sua autoria, ao Plenário 
da Câmara Municipal:

diversas áreas afe-
tadas ao tema para 
desenvolverem e 
desempenharem os 
procedimentos ne-
cessários para a re-
gularização fundiá-
ria no Município de 
Atílio Vivácqua.

gidos por sigilo.
De cumprimento obri-

gatório para todos os en-
tes governamentais, essa 
Lei produz grande im-
pacto na gestão pública 
e exige, para sua efeti-
va implementação, da 
conjugação de esforços 
para o incremento da 
transparência pública e 
adoção de medidas de 
governo aberto. 

Câmara indica providências quanto a regularização 
fundiária no âmbito do município de Atílio Vivácqua

Servidores Municipais participam de 
capacitação do “Programa Brasil Transparente”


