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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2015. 

 

Aos sete dias do mês de Julho do ano de dois mil e quinze, 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 Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/nº, Centro, Atílio Vivacqua – ES, 

sob a Presidência do Vereador Romildo Sérgio Abreu Machado./ Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Boa tarde a todos os colegas vereadores, com a graça de Deus eu declaro 

aberta mais uma sessão, ordinária dessa casa, gostaria de estar convidando o vereador e secretario para 

fazer parte da mesa diretora, doutor Moacyr que já se faz presente na mesa e também o vice-presidente 

vereador Jovaci, gostaria de estar pedindo o vereador Pedro, para que faça a leitura do texto bíblico 

que se encontra em salmo setenta e cinco de um ao onze. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- 

Nós celebramos oh Deus, nós celebramos e invocamos o seu nome e cantamos as tuas maravilhas, no 

momento que eu tive, que eu tiver decidido eu mesmo julgar, eu mesmo vou julgar com retidão, trema 

a terra com seus habitantes todos, eu mesmo firmei as suas colunas, eu digo aos arrogantes, não sejais 

arrogantes e os reis justos não levantem, não errem efetivamente a fonte, não diga as insolências contra 

a rocha, não é, não e do nascente e nem do poente, nem no deserto e nem nas montanhas,  que Deus 

vem como juízo, um a um ele abaixa e um a outro ele, ele a mão de Javé existe na taça, com um vinho 

espiado, cheiro de mistura, eles nos derrama e nos todos os injustos da terra eles os beberam, quanto a 

mim vou derramar sempre a beleza dele, e a tragarei para o rei de Israel, ele quebrara o poder de todos 

os injustos e o poder do justo ele levantara, glorias ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Convido os vereadores a se por de pé para o hino nacional... 

Em seguida passo a palavra e vereador Itamar, para que faça a chamada nominal dos vereadores e 

pauta, ordem do dia.  /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Vereador José da Costa Neto. /José 

da Costa Neto (Vereador):-  Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Vereador José da 

Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- 

Roberto Alemonge.  /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos 

Santos (Secretario):- Sandro Duarte. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Presente. /Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- José Geraldo Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):-  
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Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Jovaci Duarte. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Itamar Moreira dos Santos 

presente, Pedro de Oliveira Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. /Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- Romildo Sérgio Abreu Machado, indicação numero 8 de 2015, 

indica-se ao excelentíssimo senhor prefeito, município de Atílio Vivacqua, estado do Espirito Santo, o 

vereador Sandro Duarte Gariolli, no assento desta Casa de Leis, vem a elevada presença do 

excelentíssimo senhor prefeito municipal de Atílio Vivacqua indicar, o que se seque indicação, que 

este poder legislativo municipal venha instalar um receptor para o lixo, um latão nos arredores da sede 

do poder legislativo municipal de Atílio Vivacqua, e o que este vereador indica Atílio Vivacqua estado 

do Espírito Santo, sete de  julho de 2015, indicação número 9 de 2015, excelentíssimo senhor prefeito 

do município de Atílio Vivacqua, vereador Sandro Duarte Gariolli, no assento dessa Casa de Leis, vem 

a elevada presença do excelentíssimo senhor prefeito, municipal de Atílio Vivacqua, indicar no que se 

segue, que esse poder executivo municipal venha instalar um redutor de velocidade, podendo ser um 

quebra mola, na rua capitão Jovino Alves Pedra, bairro Niterói neste município de Atílio Vivacqua, 

Espirito Santo próxima a casa do senhor Ringo, é o que esse vereador indica, Atílio Vivacqua, Espirito 

Santo,  sete de julho de 2015, indicação número 10 de 2015, indica-se ao excelentíssimo senhor 

prefeito de Atílio Vivacqua, estado do Espírito Santo, vereador Sandro Duarte Gariolli, com assento 

nesta casa de leis, vem a elevada presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Atílio 

Vivacqua indicar  o que se segue indicação, que esse poder executivo municipal venha instalar, um 

redutor de velocidade podendo ser um quebra mola, na rua Gerci de Oliveira, Alto Niterói, neste 

município de Atílio Vivacqua, Espirito Santo próximo a padaria, no que este vereador indica, em 

Atílio Vivacqua, estado do Espirito Santo, sete de julho de 2015, indicação número 6 de 2015, indica 

ao excelentíssimo senhor prefeito, do município de Atílio Vivacqua, Espírito Santo vereador José da 

Costa Neto, com assento nesta casa de leis, vem a elevada presença do excelentíssimo senhor prefeito 

municipal de Atílio Vivacqua, indicar no que se segue, indicação que esse poder executivo municipal 

venha tomar, as devidas providencias para reparar o calçamento da rua Enói Macedo, no bairro centro 

desse município, de Atílio Vivacqua, Espirito Santo, e é o que este vereador indica, em Atílio 

Vivacqua estado do Espirito Santo, vereador José da Costa Neto, indicação número sete de 2015, 

indica ao senhor prefeito do município de Atílio Vivacqua, o vereador José da Costa Neto, com asseto 
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nesta casa de leis, vem a elevada presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Atílio 

Vivacqua, indicar que este poder executivo municipal venha tomar as devidas providencias para 

proceder a instalação de praça como luminária, iluminação publica na rua projetada numero seis, 

próximo a escola municipal de ensino fundamental Alto Niterói, é o que este vereador indica, em 

Atílio Vivacqua sete de julho de 2015, vereador José da Costa Neto, Câmara Municipal de Atílio 

Vivacqua, projeto de lei complementar substitutivo, 005 de 2015,  ao projeto de lei complementar 

número 004 de 2015, dispõe sobre a criação de cargo de provimento comissionado alterando, a 

estrutura organizacional do município de Atílio Vivacqua na forma que indica, retorno a palavra para o 

presidente. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aberto o primeiro expediente do dia 

passo a palavra ao vereador líder do prefeito Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- 

Quero agradecer a Deus por mais esse momento, quero cumprimentar o nosso presidente nobre colega 

vereador Romildo Sérgio, cumprimento também com uma boa tarde o nosso nobre colega vereador 

Jovaci Duarte, secretario dessa casa nobre colega vereador Itamar Cristo, doutor Moacyr nosso 

procurador, cumprimento a todos nobres colegas vereadores, todos os funcionários que nos auxiliam 

na sessão de hoje, quero com relação as duas indicações, é feito pelo vereador José da Costa Neto, o 

que diz respeito a indicação na verdade é uma pequena rua que passa ao lado da escola do Alto Niterói 

e é uma rua que passa pelo supermercado bolonini, então é um pedacinho de rua ligando esses dois 

pedacinhos de ruas que estão na transversal, mais eu estive lá como o secretário Jacson, existe um 

poste nessa pequena rua, mais não tem luminária, e as ruas próximas são todas iluminadas, e o que que 

acontece principalmente a noite, os, os usuários de drogas, eles é, eles se refugiam é nessa pequena rua 

escura para poder fazer uso lá das drogas e leva incomodo para os, os moradores daquela, daquela 

localidade, então na verdade o poste já esta instalado, já tem toda estrutura de rede elétrica, é apenas 

então fixar uma luminária pra que possa então solucionar esse problema, e já temos ciência, o 

secretario de obras já tem ciência desta questão, então estamos fazendo essa indicação ao executivo 

para que as providencias sejam tomadas, e seja resolvido o problema para que seja levada maior 

comodidade ao, para os moradores daquela rua, é com relação ao reparo no calçamento da rua Enói 

Macedo, nós todos que transitam por aquela rua, vamos perceber que tem varias intervenções no 

calçamento, e aquela, alguns pontos não, não, não foram feitas aquelas, alguns pontos não foram feitas 

o reposição do calçamento, em outros pontos fez, mais  não ficou adequado também, não ficou bem 
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feito por isso to pedindo o reparo, dessa rua aqui que sobe aqui, passa próxima aquela ruazinha que 

sobe pra Cesan, que é essa que sobe aqui e sai lá no asfalto, que liga com Cachoeiro, então, enato tem 

bastantes pontos ruins, e nós temos a informação inclusive é que que ate do próprio secretario de obras 

que é ate uma intenção do próprio prefeito num futuro normalmente bem próximo, e fazer um 

asfaltamento dessas duas ruas né, mais enquanto isso não acontece nós tamos pedindo o reparo desse 

calçamento, então pra poder facilitar ai o transito, daquela, daquela rua então a gente vê que é uma 

obra bastante simples, não demanda grandes despesas pode se usar mão de obra própria né da 

prefeitura pra pode reiterar a nossa rua, a gente aguarda, e espera que com certeza esse problema 

também será resolvido, então presidente é o que nós tínhamos pra comentar a cerca dessas duas 

indicações, eu queria é na sessão passada eu gostaria de ter é feito aqui uma, um registro não foi 

possível, haja visto que a sessão ela se alongou, mais eu quero fazer aqui um registro se eu não me 

engano no ultimo dia vinte e três de junho, nós estivemos no auditório da cooperativa Selita, Cachoeiro 

de Itapemirim a convite do deputado federal Evair Vieira Melo,  do partido o PV e juntamente como o 

Wesley do sindicato rural, um grande parceiro aqui do nosso município, da nossa exposição 

agropecuária, também estiveram presente o presidente da cooperativa selita, o professor José Messi da 

São Camilo, presidente da SISI, vereadores de Cachoeiro Fassarela, e demais lideranças estiveram 

presente, numa, numa reunião com o deputado Evair Vieira Melo que a gente gostaria de deixar aqui 

parabenizado pela iniciativa do deputado Evair, ele fez uma prestação de contas do seu, dos seus 

primeiros dias como deputado federal, lá em Brasília, e se, e se colocou bastante interesse em de firma 

parcerias com o município de Atílio Vivacqua, e vários municípios aqui do sul do estado, é com 

certeza a região que deu a ele a maior quantidade de votos, para que o deputado Evair fosse eleito, é 

nós tivemos também a oportunidade de parabeniza-lo, esta, esta com uma ideia muito interessante, é 

um projeto que a gente chama de construção de inteligências então é uma ideia bastante atual, bastante 

atualizada de muita coisa que precisa ser debatida, ser discutida e ser revista  para que as coisas 

possam acontecer de uma maneira, mais rápida, mais eficaz, então eu quero fazer esse registro 

agradecer ao Evair pelo convite, e parabeniza-lo por esta, por esse projeto né, que ele colocou lá que 

ele esta denominando de projeto construção inteligências sobre o sul do estado, e todo Espirito Santo, 

então parabéns Evair e que o deputado possa realmente firma ai essa parceria ai com Atílio Vivacqua, 

que com certeza trará ai grandes frutos, para a nossa comunidade, temos também senhor presidente 
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não tivemos a oportunidade na sessão passada de parabenizar e agradecer ao secretario do estado de 

agricultura Otaciano Neto, que esteve também no nosso município para fazer a entrega de um carro 

pipa da marca Forje, com um tanque para capacidade de dez mil litros, e nós tivemos a oportunidade 

de estar presente e quero dizer ao presidente, vossa excelência e o presidente, esteve também presente 

nessa solenidade da entrega daquele importante ferramenta para o nosso município, vereador Jovaci, 

vereador Sandro, também esteve presente, e demais lideranças, secretários também que estiveram 

presente numa solenidade bastante simples, porem bastante pratica, e com grande resultado, porque na 

verdade esse carro pipa foi um pedido feito ao governo do estado, em um período, naquele período de 

seca, e o município de Atílio Vivacqua portanto, foi atendido com essa solicitação, com certeza esse 

equipamento ira servi bastante ai aos produtores rurais, de todas as comunidades, as comunidades do 

interior do nosso município, nós estamos bastante felizes porque o secretário Otaciano nos anunciou já 

será, será, será feita a retomada da obra do asfalto caminho do campo, né o asfalto que passa ali pelo 

Córrego da Fama, Linda Aurora, São Pedro se eu não me engano ate o asfalto que vai para Br 101, na 

região do Amapá, então os nossos agradecimentos ao Otaciano, e portanto dentro em breve então será 

retomada esta importante obra de asfaltamento dessa região, e queremos também agradecer e 

parabenizar o secretario esta sendo construído isso também é uma parceria do governo do estado com a 

concessionaria de telefonia da Tim, esta sendo construída uma torre é de telefonia celular no Alto 

Carretão, na propriedade do Adenilson Silva, vereador Pedro que é daquela região tem conhecimento 

disso com certeza, mais uma opção nós temos a vivo, estalado na Praça do Oriente, agora ta chegando 

mais uma concessionaria, então quer dizer além da telefonia a internet também, é pro esta 

concessionaria Tim, que com certeza ira dar mais uma opção para todos os moradores daquela região, 

então a gente quer, queremos parabenizar também Tim e o governo do estado por essa importante 

parceria em favor do nosso município, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Sandro Duarte. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Primeiramente pode agradecer a 

Deus por podermos esta aqui mais um final de dia, inicio de noite, cumprimentar o presidente Romildo 

Sérgio, o vice-presidente Jovaci, ao Itamar, doutor Moacyr, os amigos vereadores e os funcionários 

dessa casa, só vim a tribuna pra defender a indicação, as indicações que eu fiz, que o latão de lixo aqui 

ali do outro lado, ate já conversei com o Jacson se pode ser colocado do outro lado, do lado de lá da 

câmara, que o seu Adauto falou que tinha que descer com lixo ou subir jogado em cima da 
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caminhonete dele então, mais se não for da vontade sem problema, a instalação do redutor de 

velocidade, que a gente pode pedir quebra mola, mais o certo é quebra mola na Capitão Jovino Alves 

pedra, perto da casa do senhor Ringo, do jeito que o pessoal curva ali atrás da antiga exposição vai 

acelerando pra subir na Grota ali e não tem nenhuma interversão, eu estava ali esses dias e vi vários 

carros e motos passarem correndo ali , e tinha varias crianças na rua e o pedido é daqueles moradores 

da rua ali é de um quebra molas pra diminuir o perigo, quem tem crianças, tanto filho como neto sabe 

o perigo que é os carros, e também no Bairro Niterói, próximo a padaria, próximo a casa da Suely do 

Arildo Rosa, que foi pedido também, e ate então não tinha conseguido, conversei com o, o prefeito ele 

pediu pra fazer uma indicação pra ver o que pode ser feito, então eu só vim a essa tribuna pra defender 

essas indicações, sem mais retorno a palavra. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Roberto Alemonge, vereador Zé Geraldo Papaceni, Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-

presidente):- Mais uma vez eu agradeço a Deus, por tudo de bom em nossas vidas, cumprimentar o 

presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, secretario vereador Itamar Moreira dos Santos, doutor 

Moacyr compondo o corpo jurídico dessa Casa, nobres colegas vereadores todos os funcionários dessa 

casa que nos auxiliam nos nossos trabalhos e vim a essa a tribuna para aqui esta fazendo um pedido ao 

líder do prefeito José Neto, uma pessoa que eu tenho muito respeito muita admiração, e aos outros 

colegas vereadores, que juntos pudéssemos estar dando uma força para que nós pudesse voltar o 

atendimento da saúde na comunidade de São José da Br, eu creio que o Sandro, o Roberto por estar 

mais perto, o pessoal tem cobrado muito nós, e o atendimento hoje ele ta sendo feito em 

Independência,  e a via é contra mão pra caramba pessoal, não é longe mais é difícil o retorno, isso e o 

atendimento tem que ser lá, essa semana uma menina me ligou falando que não aquentava mais, ela 

tem pressão, eu não tem gente condição de ficar socorrendo gente toda hora, não é trabalho de um 

vereador, mais se eu pudesse eu fazia, mais não tenho condições, então eu passei pro secretario, eu 

conversei com o secretario, mais nós na situação que eu estou vendo, eu já fiz o pedido gente já tem 

mais de ano um ponto de atendimento novo, uma obra que não precisa ser tão grande, pra pessoa ser 

atendida com dignidade, então não teve como fazer, então nós estamos aguardando, mais ai eu peço o 

apoio aos vereadores né pensando na população... /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Já foi doado 

também, já teve uma conversa na causa daquela antiga escola, então teve ate um inicio já né, então nós 

já levamos essa conversa ao prefeito, que tem a oferta desse lugar já pra ser feito outro jogo. /Jovaci 
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Duarte Lopes (Vice-presidente):-É isso ai a dona Encilha vereador Sandro, ela entrou em contato 

comigo, uma pessoa, uma pessoa muito querida da gente, só que o prefeito, o prefeito vereador, o 

prefeito quer fazer essa obra, o interesse dele é fazer ali mesmo, garrado na quadra, e não quer tira dali 

pra levar pra, sim primeiro eu acho assim, fez o posto ali se fosse construído ali ficaria melhor, então 

tem que ser a critério dele e mais assim a comunidade nós precisamos muito, então... /José Geraldo 

Papaceni (Vereador):- Vereador... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Parte cedida ao 

vereador Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Presidente obrigado pela parte quero dizer 

o seguinte, o vereador Sandro falou mais nós estamos com um problema também de que foi pedida 

aqui uma reforma ficou muito legal lá, só que não atende o pessoal só fica fechado lá, não tem, não 

tem como atender, o pessoal vão e não consegue não tem como atender, não consegue, então como o 

nosso vereador Sandro falou é que vão reforma mais o ponto é que não tão conseguindo atendimento, 

(?)(?)(?)(?)(?) aqui na Santana, que não tem como não tem como. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Só por favor, mais a equipe do PSF não vai no posto. /José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- Vereador ou presidente vai, mais por exemplo, (?)(?)(?)(?), mais a verdade é que a 

população não está tendo como ser atendida, não está batendo hora vai, hora não vai, ficou muito bem 

reformado ta bom lá ta bonito, ta lindo só que não tem medico não ta tendo como atender lá. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- É porque a denuncia de vossa excelência mediante o que nós 

ouvimos do secretario semana passada é seria, porque se nós pagamos a equipe do PSF, que tem 

medico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, tem agente e não vai no dia, tem alguma coisa errada, 

porque ela tem obrigação de ir nos dias que é marcado, então tem que se vê, como que se marca pra 

quarta e vai quinta claro que não vai ter ninguém. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- O presidente 

a reclamação é muito grande, temos passado por lá e (?)(?)(?)(?), mais voou procurar me informa 

melhor pra ta trazendo essa situação aqui pra nós, pra ver o que a gente pode fazer. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vamos ver vereador porque é serio o município paga por esse 

atendimento, tem uma equipe do PSF responsável na sua região, agora se não ta passando alguma 

coisa ta errada, o município com um posto novo inaugurado a pouco tempo né, uma reforma muito 

bonita, o difícil era pagar a equipe a equipe ta lá, e ela não vai no dia certo alguma coisa ta errado, 

vereador desculpe e obrigado ai pelo... /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Eu gostaria de dizer 

a vocês não sei se todos os vereadores vieram na reunião que nós fizemos em São José da Br, né nós 
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tínhamos uns problemas lá e tal, foi feita a reunião não tinha agua o prefeito não mediu esforços hoje 

foi construído um poço lá eu acredito que agora com as chuvas vai dar agua né Sandro, então é coisa 

séria eu sei que é difícil hoje eu vi o secretario estive conversando com ele e o secretario ta pronto pra 

atender porque as vezes as pessoas acham assim que a culpa é nossa, só que a culpa não é nossa, então 

as vezes falta verba então tem que ser enviado o projeto o prefeito pra construir lá em baixo precisa 

também ganhar essa área, fazer um acordo não sei se vai comprar porque o terreno lá não é da 

prefeitura, então é tudo isso mais nós já temos esse terreno lá em São José da Br, mais nós precisamos 

nos movimentar então desde já eu agradeço a todos os vereadores por isso, o outro, queria fazer um 

pedido ao líder dessa casa juntamente com o líder do prefeito que seja olhado com carinho a estrada de 

Flexeiras, o pessoal lá dentro, o trânsito lá dentro, porque é muita reclamação carros passando 

correndo lá dentro, perto das escola perto da rodoviáriazinha ali, então gostaria de pedir a vocês 

vereador presidente Romildo Sergio que é daquela comunidade pelo qual o povo tem carinho, e é 

preciso ter (?)(?)(?) o Sandro tem experiência nessa área também, porque nós vamos esperar de repente  

que aconteça um acidente um carro atropelar uma criança lá e ai fica pior, então eu peço a ajuda de 

vocês para que possa ta reforçando, gostaria também de estar parabenizando o vereador José da Costa 

Neto pelas suas indicações é isso ai o trabalho de vereador é fiscalizar, criar projetos juntos com 

executivo, estar ali participando juntamente, então suas indicações esta de parabéns, e o vereador 

Sandro também, vereador Sandro parabéns pela suas indicações, é isso ai o trabalho não pode parar ele 

tem que continuar, e gostaria já também de deixar o agradecimento ao prefeito José Luís Torres Lopes, 

que esta fazendo um trabalho hoje lá em baixo em Independência, atendo a comunidade na igreja 

presbiteriana, fazendo um serviço que vai atender muitas famílias, e todas as famílias vão ta 

agradecidas e quando faz um trabalho desse Deus, dessa qualidade, desse porte um trabalho muito 

bonito porque não frisou apenas a pessoa, frisou atender varias, uma igreja que é conhecida a muitos, 

muitos, muitos anos, ali firme na rocha, e dia dezoito vai ter uma festa lá naquela igreja, e eu gostaria 

de estar convidando os vereadores que gostariam de estar participando lá, vai ter um culto, vai ter 

varias coisas lá, varias coisas lá, então se vocês quiserem estar participando vai ser uma festa muito 

bonita, dia dezoito de julho agora, e queria deixar ai um abraço a todos e desculpe pela delonga minha. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Itamar, Pedro Sampaio, e dando inicio ao 

segundo expediente vereador Zé da Costa Neto, Roberto Alemonge. /Roberto Alemonge de Souza 
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(Vereador):-Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Romildo Sergio, secretario Itamar o 

vice Jovaci, nosso assessor doutor Moacyr assim eu comprimento a todos os vereadores que se 

encontram e todos os funcionários dessa casa,  eu vim a tribuna só mesmo gente pra fazer um convite a 

vocês, que a Lola lá da escola de ensino básico ela mandou eu fazer o convite a todos os vereadores e 

todos os funcionários dessa casa, que se encontra esse convite aqui oh escola municipal de ensino 

básico Teotônio Rafael convida você e sua família para a festa caipira que ira acontecer no dia dez de 

julho de 2015, sexta feira as dezoito e trinta, ficaremos horados com sua presença foi um convite que a 

Lola pediu pra trazer pra todos que trabalham aqui e pra todos os vereadores que se pudessem se 

fizessem presentes nessa festa, obrigado. Vereador Sandro, Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni 

(Vereador):- Boa tarde, boa noite a todos queria primeiramente agradecer a Deus, quero 

cumprimentar a mesa com nosso presidente Romildo, nosso vice-presidente Jovaci, secretario Itamar, 

doutor Moacyr todos os vereadores companheiros de trabalho e todos os companheiros de trabalho, os 

funcionários dessa casa amigos, vim a essa tribuna porque o doutor, vice presidente Jovaci, o senhor 

fez um convite aqui dia dezoito, mais eu vim aqui pra convidar os meus amigos, dia dezoito agora eu 

faço aniversario, e nós vamos fazer um culto lá em casa com um cachorro quente, os companheiros 

que não tiverem compromisso e puderem ir se não tiverem compromisso, funcionários dessa casa os 

amigos, aquele que for eu vou ficar muito feliz e aquele que não puder eu vou entender que talvez teve 

outro compromisso, obrigado gente... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- O horário... 

/José Geraldo Papaceni (Vereador):- Sete horas da noite dia dezoito agora... Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Dia dezoito... /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Obrigado gente.  

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci, vereador Itamar. /Itamar Moreira 

dos Santos (Secretario):- Cumprimentar a mesa presidente Romildo Sergio Abreu Machado, vice 

presidente Jovaci, assessor jurídico doutor Moacyr Travaglia,  nobres colegas vereadores, pessoas que 

trabalham e que ajudam aqui nesta casa, a todos que estão presentes, quero primeiramente agradecer a 

Deus por mais uma vez poder estar aqui falando nessa tribuna, eu estava ali ouvindo as indicações, do 

vereador grande líder José da Costa Neto, preocupado com a iluminação, e a gente vereador tem ate 

que parabenizar, porque as vezes a gente passa e vê também, eu quero dar o apoio da gente também e 

nós vamos estar aqui apoiando, e com certeza tem que haver uma melhora, porque ta muito escura 

aquela região ali, e parabenizar o vereador Sandro também pela indicação, o Adauto que trabalha aqui 
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nesta casa, também funcionário também já tinha feito esse pedido pra gente ali, e acho que pra todos os 

vereadores sobre o latão de lixo, porque ele leva o lixo na sua caminhonete ate o latão, mais você pode 

ta contando com a gente pra fazer esse pedido a indicação do vereador Sandro, o vereador Sandro eu 

quero agradecer aqui, agradecer e parabenizar o prefeito José Luís pela limpeza na estrada que ele deu 

de Santa Tereza, Antas e em Santa Cruz,  e ficou uma beleza e com essa chuva maravilhosa que ta 

tendo eu pude andar, andei um pouco hoje lá e ficou solado ficou ótimo, (?)(?)(?)(?)(?)(?) tinha um 

lugar em Santa Tereza que quem passa por lá, o vereador mesmo roberto que passa por lá, tem 

conhecimento que ele apenas (?)(?)(?), o vereador Zé da Costa Neto foi na festa lá também, e com 

certeza foi também perto da casa as dona Penha, só a estrada não a capoeira ali tomou conta, mais esta 

beleza, e ficou bom, e eu só tenho a agradecer ao prefeito, e é oh eu quero deixar aqui registrado na 

tribuna também, não posso me esquecer de deixar aqui meus votos de (?) a família do Antônio, do seu 

Antoninho o seu Alegario que perdeu a sua esposa ontem quando assim eu tinha uma consideração, 

tenho por ele e como pela senhora esposa dele, considerações assim que como uma mãe, pra gente e 

pela sua família, o Serginho, o Renato, (?) , então eu conheço e deixo aqui meus votos de pesares pra 

toda sua família, o Antônio, (?), (?), Maria, também a família do seu Alegario, e não tendo mais nada 

pra falar eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Pedro Sampaio, não tendo mais nada para o segundo expediente vamos para o 

horário de liderança, PSDB. /José da Costa Neto (Vereador):- Quero aproveitar esse horário de 

liderança, pra também registrar aqui o meu pesar ao falecimento do meu velho amigo seu Ailton, seu 

Ailton do motosserra, morador ali do bairro Alto Niterói, tenho certeza que todos aqui o conheceram, 

ele era esposo da dona Ana, dona Ana trabalha lá na, na minha casa já a mais de dez anos, são pessoas 

bastante ligadas a nossa família também, então nossos pesares aqui, pelo falecimento do senhor Ailton, 

que ocorreu né na ultima sexta feira então a gente ficou muito sentido, e queremos portanto fazer esse 

registro, e desejar que todos os seus familiares sejam confortados ali pelo nosso Senhor Jesus Cristo e 

quero também aproveitar esse momento de horário de liderança para fazer também um registro com 

muita satisfação que no ultimo domingo ocorreu a convenção nacional do PSDB, lá em Brasília uma 

grande festa da democracia que reconduziu o, o nosso, o nosso grande filiado que é o Aécio Neves, foi 

reconduzindo portanto a presidência nacional do PSDB o Aécio Neves que é conhecido de todos teve 

uma participação brilhante na, nas ultimas eleições a presidenciais,  onde disputou o segundo turno 
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com a presidente Dilma, então nós queremos aqui parabenizar ao PSDB, o povo capixaba infelizmente 

eu não pude estar presente é mais nós tivemos uma grande comitiva aqui capixaba participando nessa 

convenção, nessa grande festa democrática e reconduziu portanto a Aécio Neves a presidência, o 

PSDB é um partido que esta cada vez mais é se solidificando se colocando como uma oposição com 

propostas para tirar o pais da crise que se encontra, são varias crises, crise politica, crise ética, crise 

econômica, mais o PSDB nesta convenção, juntamente, o Aécio Neves juntamente com os lideres 

nacionais ai do partido e partidos aliados como OS, democratas, e outros partidos que tiveram 

presentes nesta convenção, nós tivemos também grandes lideres do PSDB Geraldo Alckmin, José 

Serra, Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil por anos né, e o PSDB juntamente com os 

partidos aliados, mostraram que o Brasil tem jeito, né que nem tudo esta perdido, infelizmente o que se 

falou nas eleições de 2014 não ta condizendo com a verdade, não esta acontecendo agora no ano de 

2015, infelizmente muitas, muitas coisas que foram colocadas, não foram verdadeiras, infelizmente o 

povo ta pagando, uma conta que não é nossa, né nós vemos ai a conta de energia teve um aumento 

absurdo, a gasolina aumento absurdo, o óleo um aumento absurdo, os impostos, juros bancários, 

desemprego acontecendo, né eu tive conversando hoje com alguém tem transportadores que já pararam 

trezentos caminhões, caminhões e carretas quer dizer, então pode né dizer infelizmente o Brasil ta com 

problema, precisa, precisa de solução pra que a gente possa é passar esse período ruim e que as coisas 

possam melhorar, então fica aqui, urgente né vereador, urgente né porque  a gente vê por exemplo o 

setor da construção civil dando uma parada também muito forte, então quer dizer infelizmente ta 

prejudicando vários setores a gente espera não porque a gente ta num partido que não elegeu a 

presidente mais a gente espera que as medidas que esse governo tem tomado que elas possam 

realmente é surtir resultados positivos para tirar o Brasil dessa situação, que não é brincadeira, a coisa 

ta muito seria e nós vemos ai apertos ai em todos os setores que uma perspectiva de melhora talvez só 

lá pra 2016, 2017, então a situação ta realmente muito complicada, a gente espera que o ministro da 

fazenda, a presidente, a própria presidente e toda equipe econômica do governo possa também 

encontrar uma saída para esse momento, mais o que nos deixa é de certa forma é confortável porque 

igual na convenção do nosso partido vários lideres apontaram ai soluções viáveis para tirar o pais ai da 

crise, então nós cremos que lá em Brasília é a partir dai os debates, as discursões que realmente as 

lideranças nacionais possam realmente colocar o Brasil onde ele merece, aquele ritmo de crescimento 
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que vinha, que vinha tendo pra que, pra que as coisas possam melhorar  então fica aqui os nossos 

parabéns pela recondução da presidência nacional do PSDB, nosso grande líder Aécio Neves, 

obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- To fazendo um comentário do doutor 

Moacyr que como que as lideranças desse pais envelheceram, tirando o Aécio que também já não é 

menininho mais na politica brasileira vereador Zé da Costa Neto, como diz no dito popular ta tudo de 

meio dia pra tarde, e não é um privilegio só do PSDB não é  (?)(?)(?)(?), vai pro PSB é a mesma coisa 

vai pro nos outros partidos são assim, as lideranças são velhas e quando lançaram o candidato do PSB 

que era um nome que não era velho na eleição, todo mundo viu como era a preferência popular foi 

para o candidato novo, infelizmente aconteceu ai uma tragédia e ele não foi candidato, mais eu acho 

que a população ta ansiosa pelo novo, né principalmente em se tratando de Brasil em  pessoas que 

administram a nossa politica, então se fizer uma reformulação para candidato vai voltar o nome do 

Lula, vai voltar Zé Serra, vai voltar não sei quem, os mesmo nomes que nós estamos ouvindo ai a 

trinta, quarenta, cinquenta anos parece que não passa a liderança desse pais, (?)(?)(?)(?) eu não falei 

que é um privilégio só do PSDB, no democratas é a mesma coisa não sai o Michel Temer, são os 

mesmo a duzentos anos, então eu acho que a nível nacional o povo ta ansioso por mudança e por 

liderança mais nova, PSB não vai fazer uso da palavra, lembrando aos colegas vereadores vou falar 

especifico pro vereador José Papaceni, a partir de hoje essa casa esta em recesso ate o dia quatro de 

agosto então pros colegas terça feira não tem sessão, na outra e na outra, nós estaremos ai no recesso 

mais a casa esta aberta, não tendo mais nada a deliberar esta encerrada a sessão.  / E nada mais a ser 

tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Aline Cardoso dos Santos, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 07 de Julho de 2015. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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