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Solenidade de posse em Atílio Vivácqua
Romildo Sérgio Abreu Machado é eleito presidente da Câmara de Vereadores. A posse 

aconteceu na sede da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Em sessão solene 
na manhã do dia 1º 
de janeiro de 2013, 
na Sede da Câmara 
Municipal de Atílio 
Vivácqua, condu-
zida pelo verea-
dor Pedro Oliveira 
Sampaio tomaram 
posse  nove vere-
adores, prefeito e 
vice-prefeito elei-
tos em outubro de 
2012 . Nos termos 
da legislação mu-
nicipal foi realiza-
do ato público da 
posse, por meio 
do juramento os 
vereadores prome-
teram defender e 
fazer cumprir com 
lealdade a Consti-
tuição Federal e do 

Dentre os atos da sessão preparatória, foi 
realizada a eleição a Mesa Diretora para 
o biênio de 2013/2014. Sendo a Chapa I 
(Única) composta pelos vereadores Ro-
mildo Sérgio Abreu Machado(Presidente), 
Gessiléa da Silva Sobreira(Vice-Presiden-
te) e Sandro Duarte Gariolli(Secretário) 
aprovada por unanimidade dos votos pe-
los vereadores que compõem a Casa. 

Vereadores empossados 2013                           Prefeito eleito José Luiz Torres Lopes

Mesa Diretora

VEREADORES EMPOSSADOS

Estado, leis federais 
e municipais “para 
a prosperidade do 
município”.

O mandato de 
2013 a 2016 será 
exercido pelos ve-
readores: Gessiléa 
da Silva Sobreira 
(PSDB), Itamar Mo-
reira dos Santos 
(PMDB), José da 
Costa Neto (PSDB), 
José Geraldo Pa-
paceni (PSD), Jo-
vaci Duarte Lopes 
(PT), Pedro Olivei-
ra Sampaio (PSB), 
Roberto Alemon-
ge de Souza (PDT), 
Romildo Sérgio 
Abreu Machado 
(DEM), SandroDu-
arte Gariolli(PSB).

GessiLéa da siLVa sobreira
Psdb – 2º Mandato 
email – lea_sobreira@hotmail.com  
Tel:(28)9923-8181

José GeraL PaPaceni
Psd – 1º Mandato 
e-mail – vereadorpapaceni@
hotmail.com.br
Tel: (28)9905-8247

roberTo aLeMonGe de souza
PdT – 1º Mandato 
e-mail – robertoalemonge@
gmail.com
Tel: (28)9983-8011

iTaMar Moreira dos sanTos
PMdb – 3º MandaTo 
email – itamarmoreira.vereador@
gmail.com 
TeL: (28)9939-0963 

JoVaci duarTe LoPes
PT – 2º Mandato 
e-mail – jovaciduarte@gmail.com
Tel: (28)9915-8782

roMiLdo sérGio abreu Machado
deM – 7º Mandato 
e-mail – presidência_cmav@
hotmail.com  
Tel: (28)9983-3868

José da cosTa neTo
Psdb – 3º Mandato 
e-mail – costa-neto2003@ig.com.br  
Tel: (28)9916-8637

Pedro oLiVeira saMPaio
Psb – 2º Mandato 
e-mail – pedrosampaio.vereador@
gmail.com
Tel: (28)9983-3021

sandro duarTe GarioLLi
Psb – 1º Mandato 
e-mail – sandrogariolli@gmail.com  
Tel: (28)9926-4059

Mesa direTora Para o biÊnio 2013/2014

PresidenTe :
roMiLdo sérGio abreu Machado – deM
Vice-PresidenTe: 
GessiLéa da siLVa sobreira – Psdb
secreTÁrio: 
sandro duarTe GarioLLi – Psb
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EDItoRIAl
roMiLdo sérGio abreu Machado

Presidente da câmara Municipal de atílio Vivácqua

“Divulgar suas informações e 
ajudar o cidadão a entendê-las 
é um dos princípios básicos da 
transparência. Atento a este prin-
cípio, a Câmara Municipal de Atílio 
Vivácqua-ES coloca-se à disposição 
do cidadão, apresentando um con-
junto de dados e informações que permitem o acompa-
nhamento do seu desempenho. Mais do que informar, 
essas ações visam fomentar o controle social dos atos 
da Administração Legislativa, abrindo um canal de par-
ticipação cidadã na gestão pública.

Nas edições, o leitor terá conhecimento da legislatura 
vigente, e acompanhará de perto os trabalhos realiza-
dos pelos seus representantes visando melhorias ao 
Município de Atílio Vivácqua.

Participe, seja um cidadão 
seguidor pelos seguintes meios:

Reuniões às 17hs toda primeira, terceira e última ter-
ça-feira de cada mês podendo ser acompanhada pelo 
site da Câmara Municipal WWW.cmav.es.gov.br clican-
do no link Legislação Online. Comunico a sociedade e 
aos internautas que o horário das reuniões foi resgata-
do em respeito a todos vocês começando sempre com 
pontualidade. 

A “Tribuna Livre” é um canal direto onde o cidadão 
atiliense pode expor seus objetivos na pauta das ses-
sões, interagindo com os parlamentares diante ao ple-
nário das reuniões.

O “Informativo” é o meio mais novo que a Câmara 
está lançando a partir dessa edição onde terá conteú-
dos relevantes e de grande interesse ao cidadão, bus-
cando sempre melhorias para atender o anseio da so-
ciedade atiliense”.

Em Sessão Extraordinária 
comissões permanentes ficaram 

aprovadas para o biênio 2013/2014
No dia 08 de janeiro de 

2013, em Sessão Extraor-
dinária formalizou-se as 
comissões permanentes 
da Câmara. Tais comissões 
são definidas da seguinte 
forma: Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Redação, 
Comissão de Finança e 
Orçamento, Comissão de 
Obras, Serviços Públicos, 
Agricultura e Meio Ambien-
te, Comissão de Saúde, As-
sistência Social, Educação 

e Cultura.Todas comissões 
são destinadas a proceder 
estudos, emitir pareceres, 
realizar investigações e re-
presentar a Casa. Cabe-lhes 
apresentar proposições à 
Câmara, realizar audiências 

públicas com entidades da 
sociedade civil e receber 
petições, reclamações, re-
presentações ou queixas 
de qualquer pessoa contra 
atos ou omissões das auto-
ridades públicas.

Início aos trabalhos é marcado pela posse dos 
novos conselheiros – conselho tutelar municipal
Estiveram presentes o Pre-

feito Municipal José Luiz Tor-
res Lopes, Vice-Prefeito Almir 
Lima Barros, Deputado Esta-
dual Glauber Coelho e Vere-
ador e Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim “Ratinho”. Foi 
uma tarde de muita importân-
cia aos munícipes e de muita 
preocupação ao desenvolvi-
mento do município por parte 
das autoridades que atual-
mente estão sempre acompa-
nhando de perto os trabalhos 
realizados pela Casa. 

A presença do Glauber veio 
enfatizar tamanha a impor-
tância do Poder Legislativo em 
caminhar junto ao Executivo, 
“porque quando existe con-
flito entre os poderes quem 
paga o pato, quem paga o 
preço, quem sai perdendo é 
a população”, declara o depu-

tado se colocando a disposi-
ção da Câmara e do Conselho 
Tutelar do município.

Contar com o apoio e a pre-
sença desses formadores de 
opiniões foi uma honra ao 
Poder Legislativo, sendo a Se-
cretária de Educação Senhora 
Rita de Cássia Pereira da Cos-
ta, Secretário de Ação Social 
Senhor Robson Furtado, Se-
cretário de Esporte e Cultura 
Senhor Amílton Melo Júnior 
e a Diretora da Escola “Alto 
Niterói” Senhora Vanda Lú-
cia Costa Bolzan. A sociedade 
atiliense contará a partir de 
agora com o apoio dos no-
vos conselheiros que muito 
foram escolhidos para exer-
cerem tamanhas as tarefas e 
responsabilidades que virão 
no decorrer dos trabalhos.
Fazer parte do Conselho Tu-

telar significa ser responsável 

por uma série de tarefas. En-
tre elas, atender as crianças e 
adolescentes nas hipóteses 
de descumprimento de pro-
teção previstas em seu esta-
tuto, aplicando algumas me-

A Câmara Municipal de Atílio Vivácqua deu início aos 
trabalhos legislativos em sessão Ordinária na data de 
06 de fevereiro de 2013 e teve a honra de apresentar 
a municipalidade os novos conselheiros do Conselho 
Tutelar do município que será dirigido por:

Presidente – Igor Gomes da Silva
Vice-Presidente – Rita de Cássia Machado Garcia 

Oliveira
Secretária – Célia Lucia Gomes Estevão
Conselheiro – José Adriano de Oliveira Silva
Conselheiro – Leonardo Henrique de Jesus Souza

CoNSElHo tUtElAR 
MUNICIPAl

didas. Atender e aconselhar 
pais ou responsáveis. Além 
disso, também é sua função 
promover a execução de 
suas decisões, usando para 
tanto, requisitos de serviços 

públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, pre-
vidência, trabalho e seguran-
ça, ou representação junto 
à autoridade judiciária nos 
casos de descumprimento 

injustificado de suas delibe-
rações, são atribuições do 
Conselho Tutelar. A denúncia 
é anônima e pode ser feita 
pelo telefone do conselho da 
cidade (28)3538-1235.
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MÊS DE oUtUBRo – NoVEMBRo E 
DEZEMBRo Do ANo DE 2012

BAlANCEtE ANAlItICo DoS GAStoS
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O prédio inaugurado 
em 30 de dezembro de 
2008 para abrigar a sede 
do Poder Legislativo Mu-
nicipal de Atílio Vivacqua, 
encontra-se em desuso 
há4 anos, sofrendo com 
o vandalismo e a degra-
dação natural. Ao assumir 
o mandato em janeiro de 
2013,o Presidente da Câ-
mara Municipal,Romildo 
Sérgio, entendeu que pré-
dio não pode permanecer 
na situação de abandono 
em que se encontra, sen-
do necessário uma ação 
efetiva e enérgica para 
mudar o quadro de degra-
dação do dinheiro público 
que vem se arrastando há 
quatro anos. 

Com a finalidade de 
encontrar uma solução 
para cessar totalmente a 
degradação, recuperar e 
habilitar o referido pré-
dio à finalidade e ao uso 
público comum, a Mesa 
Diretora da Câmara che-
gou à conclusão de que a 

lEGISlAtIVo DEVolVE oBRA, SEDE 
DA CâMARA MUNICIPAl

Sede do Poder legislativo municipal, em desuso, é devolvida ao Poder Executivo para reforma 
e utilização no aprimoramento dos programas de saúde no município de Atílio Vivacqua

devolução do imóvel ao 
Poder Executivo seria a 
providencia mais eficaz 
e prudente para a situa-
ção. O presidente infor-
mou que o setor contábil 
declarou que a Casa não 
possuirá, em curto prazo, 
dotação orçamentária 
para a reforma e adapta-
ção do prédio. Informou 
ainda, que a situação que 
o prédio se encontra de-
mandará uma reforma de 
grande vulto e a Câmara 
necessitaria de um longo 
prazo para a capitação 
de recurso. O Presidente 
declarou que “a necessi-
dade de intervenção não 
pode tardar e deve ser 
mais imediata possível. 
Qualquer outra decisão 
demandaria tempo para 
solucionar o caso, e dei-
xar o prédio se degradar 
ainda mais pela ação do 
tempo, seria uma condu-
ta ignorante que em nada 
prestigiaria a população 
atiliense e os princípios 

elencados no art. 37 da 
Carta Maior”.

PRoVIDÊNCIAS – Por 
meio da Resolução nº. 03 
de 07 fevereiro de 2013 e 
a assinatura do termo de 
devolução do imóvel, fir-
mado entre o Presidente 
da Câmara Municipal e o 

Prefeito municipal, José 
Luiz Torres Lopes, ficou 
concretizada a transfe-
rência do imóvel. No pon-
to de vista da Presidência 
da Casa Legislativa,“esta 
medida é de extrema 
importância para recu-
perar o dinheiro que se 
gastou com a construção 

da obra e, ainda, enseja-
rá benefícios à popula-
ção atiliense, sendo que 
a intenção do município 
é construir no local uma 
unidade de saúde que 
certamente aprimorará 
o atendimento público 
da saúde e suprirá com 
maior eficácia as neces-

sidades da população 
de Atílio Vivácqua. Ainda 
Ressaltou o Presidente 
que“A construção da Uni-
dade de Saúde no bairro 
Nossa Senhora Apare-
cida, como anunciou o 
Prefeito municipal, é de 
suma importância para a 
população da localidade.

José Luiz Torres Lo-
pes, prefeito muni-
cipal de Atílio Vivac-
qua manifestou sua 
felicidade ao assinar 
o termo que forma-
lizou a devolução do 
imóvel construído 
para abrigar a sede 
da Câmara Munici-
pal. Segundo o pre-
feito, o prédio não 
poderia permanecer 

Prefeito manifesta sobre a pretensão de construir Unidade 
de Saúde na edificação devolvida pelo legi slativo municipal

inerte, sendo macu-
lado cotidianamente 
por uma série de da-
nos ocasionados pelo 
tempo e pela ação do 
homem. Segundo o 
prefeito “a Mesa Di-
retora da Câmara Mu-
nicipal agiu acertada-
mente ao decidir pela 
devolução do imóvel 
ao Poder Executivo. 
Esta atitude possibi-

litou a projeção de 
mais uma Unidade de 
Saúde neste Municí-
pio, que veio ao en-
contro da expectati-
va e necessidade dos 
moradores do bairro 
Nossa Senhora Apa-
recida, que já reque-
ria e aguardava esta 
melhoria”.
Ressalta ainda o che-

fe do Executivo que “o 

anterior presidente da 
Câmara, que exerceu 
seu mandato entre os 
anos de 2009 a 2012, 
por questões desco-
nhecidas, não teve 
nenhum interesse na 
edificação da Sede da 
Câmara, muito pelo 
contrario, permitiu 
que todo o edificado 
se transformasse em 
abrigo para a práti-

ca ilegais e imorais.O 
certo é que, passados 
quase cinco anos, todo 
o dinheiro gasto pela 
Câmara, não resultou 
na conclusão da sede, 
muito pelo contrario, 
no local o que lá se 
encontra é o resulta-
do de um abandono 
total da obra, com 
materiais deteriora-
dos pelo tempo. 

Também infor-
mou o prefeito que 
“de outro lado é de 
exigência pública a 
melhoria de nossa 
saúde e que, por-
tanto, o município 
pretende no local 
instalar uma Uni-
dade de Saúde que, 
como já esclareci-
do, é um anseio do 
referido bairro.



Evolução da Câmara revela 
modernização da gestão

Os nove vereadores 
eleitos da Câmara Muni-
cipal de Atílio Vivácqua 
são responsáveis pela 
elaboração de projetos 
que, após aprovados em 
plenário, dão origem as 
leis municipais que re-

gem o funcionamento da 
cidade. Além disso, é fun-
ção primordial dos repre-
sentantes do Legislativo 
a fiscalização dos atos do 
Executivo Municipal e a 
defesa dos interesses da 
cidade e do cidadão. Elei-

tos pelo voto direto, os 
vereadores são os princi-
pais interlocutores entre 
o Poder Público Munici-
pal e a sociedade.

Mas nem sempre foi as-
sim. Até atingir uma ges-
tão moderna e assumir o 

papel de protagonista das 
discussões dos mais im-
portantes aspectos que 
interferem diretamente 
na organização da socie-
dade, a Câmara desem-
penhou outras diferentes 
funções, á época perti-

A Câmara Municipal de Atílio Vivácqua, em 
Sessão Solene da data do dia 08 de março do 
ano vigente, tem a honra de prestar home-

nagem a Senhora Guilhermina Silva de Jesus. 
Mulher autêntica, guerreira de muitas qualida-
des que muito representa a todas as mulheres.

nentes aos contextos so-
cial, histórico e político.

Todo o trabalho desen-
volvido na Casa é pautado 
na austeridade, legalida-
de, defesa da cidadania, 
respeito ao patrimônio 
público e transparência.

A Câmara Municipal de 
Atílio Vivácqua tem como 
maiores objetivos apro-
ximar os cidadãos dos 
vereadores, apresentar 
o trabalho de cada parla-
mentar e prestar contas 
dos gastos públicos.

Atílio Vivácqua é um município da região sul do estado brasileiro do Espírito Santo. 
Sua população estimada em 2010 era de 9.850 habitantes.

Antigamente seu nome era Marapé, sendo que até hoje é conhecido por esse 
nome. Era apenas um distrito de Cachoeiro de Itapemirim, mas foi emancipado pelo 
governador Atílio Vivacqua em 1964. É um município calmo, típico de um município 
de interior. Com as maiores riquezas e belezas naturais, ainda não exploradas eco-
nomicamente.

As riquezas naturais dão um toque especial ao município, sendo que o turismo ainda 
não se desenvolveu suficientemente. Dentre as atrações, destaca-se:

SolENIDADE EM HoMENAGEM Ao 
DIA INtERNACIoNAl DA MUlHER

Guilhermina silva - homenageada

Não pelo oito de março,
nem pelo beijo e pelo abraço,
nem pelo cheiro e pelo cansaço.
Mas por ser o que és...
Humus da humanidade,
Raiz da sensibilidade, 
Tronco da multiplicidade, 
Folhas da serenidade, 
Flores da fertilidade, 
Frutos da eternidade...
Essencia da natureza humana.
Parabéns...

PARABÉNS MULHER !!! 

FIQUE PoR DENtRo
HISTÓRIAS DO MUNICÍPIO

• A Pedra do Moitão, que é símbolo do município, sendo um ótimo local para uma 
caminhada em subida, que compensa pela visão maravilhosa da região.Hoje é explorada 
por esportitas de parapent.

CoNHEÇA o QUE É lEI EM AtÍlIo VIVÁCQUA-ES
Para que na prática as leis municipais possam assegurar os direitos e estabelecer 

deveres dos cidadãos, é necessário que, além da fiscalização por parte de órgãos 
públicos, a própria população tenha conhecimento da legislação vigente. Conheça 
algumas delas.

LEI Nº 991/2013 que “Autoriza ao Poder Executivo Municipal a concessão especial 
de complemento transitório ao auxílio alimentação e dá outras providências”.

LEI Nº 992/2013 que “Revoga a Le Municipal nº773/2008, de 09 de abril de 2008 
e dá outras providências”.

LEI Nº 993/2013 que “Dispõe sobre contribuição mensal para o consórcio de de-
senvolvimento sustentável da região dos vales e do café e dá outras providências”.

LEI Nº 994/2013 que “Autoriza a abertura de crédito especial para inclusão 
de despesa não prevista na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS e dá outras 
providências”

A Câmara Municipal parabeniza os vencedores, que esperou 
ansiosa a chegada dos novos vereadores eleitos e, deseja mais 
ainda, que a população agora com maior representatividade 
possa participar mais ativamente das reuniões, verificando de 
perto os trabalhos realizados pelos vereadores e representan-
tes dentro do legislativo, o poder mais próximo do cidadão. 
Venha e sinta-se em casa. 

VOTOS DE PARABENIZAÇÃO

caLendÁrio Para as PróxiMas sessões
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APAGANDo 
AS VElINHAS

No quadro “Apagando as Velinhas” desta edição 
será dedicado aos vereadores:

Sandro Duarte Gariolli – PSB – 12 de janeiro
Gessiléa da Silva Sobreira – PSDB – 06 de março

“Parabéns aos aniversariantes, desejamos muita 
saúde, tranquilidade e muitas alegrias junto aos seus.

CURIOSIDADES
Considerada, essencialmente, a Festa da 

Libertação, a Páscoa é uma das festas mó-
veis do nosso calendário, vinda logo após a 
Quaresma e culminando na Vigília Pascal.

Entre os seus símbolos encontram-se:

o ovo de Páscoa
A existência da vida está intimamente ligada 

ao ovo, que simboliza o nascimento.

o Coelhinho da Páscoa
Por serem animais com capacidade de ge-

rar grandes ninhadas, sua imagem simboliza 
a capacidade da Igreja de produzir novos dis-
cípulos constantemente.

A Cruz da Ressurreição
Traduz, ao mesmo tempo, sofrimento e res-

surreição.

o Cordeiro
Simboliza Cristo, que é o cordeiro de Deus, e 

se sacrificou em favor de todo o rebanho.

o Pão e o Vinho
Na ceia do senhor, Jesus escolheu o pão e 

o vinho para dar vazão ao seu amor. Repre-
sentando o seu corpo e sangue, eles são da-
dos aos seus discípulos, para celebrar a vida 
eterna.

o Círio
É a grande vela que se acende na Aleluia. 

Quer dizer: “Cristo, a luz dos povos”. Alfa e 
Ômega nela gravadas querem dizer: “Deus é 
o princípio e o fim de tudo”.

tElEFoNES ÚtEIS

Detran anuncia investimento em 
sinalização no município

O município de Atí-
lio Vivácqua irá re-
ceber importantes 
investimentos em si-
nalização horizontal, 
vertical, turística e 
semafórica ainda este 
ano. É o que garantiu 
o diretor do Detran 
Fábio Nielsen, duran-
te reunião, na manhã 
do dia 19 de fevereiro 
deste ano, na sede do 
orgão em Vitória, com 
o deputado Glauber 

Coelho (PR) e o ve-
reador do município 
Sandro Duarte Gariolli 
(PSB).

Os projetos preve-
em sinalização vertical 
através da utilização 
de placas ou painéis, 
sinalização horizontal 
constituída por faixas 
nas ruas e sinalização 
semafórica que con-
trola os deslocamen-
tos de veículos e pe-
destres.

O representante do 
município destacou o 
esforço do Detran em 
organizar o trânsito e 
oferecer mais segu-
rança para motoristas 
e pedestres.

Para o vereador 
Sandro será uma con-
quista para o municí-
pio, que deve organi-

zar audiência pública 
para debater o tema.

“Tudo será construí-
do a partir do debate 
com a população, afi-
nal é um assunto de 
interesse de todos”, 
enfatizou.

Para Glauber Coe-
lho, a organização do 
trânsito representa o 

bem estar para todos 
que vivem e visitam 
os municípios. É im-
portante que o Exe-
cutivo e o Legislativo 
trabalhem juntos para 
a melhoria do trânsito 
nas cidades, garantin-
do melhor trafega-
bilidade e segurança 
para os pedestres”, 

lembrou.
Um estudo de viabi-

lidade para a execução 
dos projetos deve ser 
iniciado nesse mês de 
março, a partir de visita 
do diretor do Detran ao 
município. a previsão é 
que os projetos sejam 
executados no segundo 
semestre de 2013.

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

Feliz Aniversário!”


