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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇAO AO DIA INTER NACIONAL DO DIA 

DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA, R EALIZADA EM 06 DE 

MARÇO DE 2015. 

 

Aos seis dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-

se o Poder Legislativo Municipal no Plenário Édson Luiz dos Santos na Sede da Câmara Municipal de 

Atílio Vivácqua, situada na Praça José Valentim Lopes nº. 06- 2º Andar, Centro - Atílio Vivácqua - 

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

Machado (Presidente):- Com a graça de Deus declaro aberta mais uma sessão Solene desse 

legislativo, sessão esta onde estamos comemorando o dia Internacional da mulher e se faz próximo dia 

08 e nós estamos antecipando para fazê-lo nessa sexta feira, e a todas as mulheres presentes já de 

antemão parabéns pela data, sejam todas homenageadas nesse dia, dando seguimento gostaríamos de 

estar compondo a Mesa com a vinda do vice-presidente dessa Casa vereador Jovaci, convido também 

vereador e secretario Itamar, gostaria de estar convidando a homenageada desta noite que representa 

todas as mulheres Atilíense a vereadora Gessiléa Sobreira por favor que venha compor a Mesa, 

gostaria de estar convidando também o prefeito municipal José Luís Torres Lopes, convido o vice-

prefeito Almir Lima Barros pra fazer parte da Mesa, composta a Mesa gostaria que todos se 

posicionassem de pé para a execução do hino nacional... Nós temos algumas cadeiras aqui na frente se 

tiver faltando algum lugares, aqui tem algumas cadeiras, as pessoas podem estar adentrar e sentar-se 

aqui na frente, dando prosseguimento a, a nossa reunião, gostaria pra que a gente tivesse recebendo o 

conforto da palavra de Deus, chamar o pastor Elias Pereira para fazer aqui a pronuncia da palavra de 

Deus. / Elias Pereira (Pastor):- Eu quero a parti desse momento desde já comprimentar a Mesa, na 

pessoa do presidente Romildo Sérgio, e agradece-lhe pela lembrança do nosso nome, para estarmos 

aqui invocando do Senhor para que tudo corra bem, dentro das bênçãos de Deus eu não posso também  

deixar de comprimentar a pessoa do prefeito municipal, Almir vice-prefeito, o vice-presidente dessa 

Casa, e render dupla homenagem a Léa, que além de hoje ser homenageada  também é o seu 

aniversario, por estar colhendo amis uma rosa no jardim da sua existência, e também comprimentar o 

secretario e ao invés de ler uma palavra que esta de costume aqui nesta Casa na bíblia, nós vamos 

extrair da própria bíblia uma leitura que eu gostaria de deixar, compartilhar é com a Mesa, com as 
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mulheres as homenageadas, com os vereadores e também não poderia deixar de expressar que hoje é 

um dia importante em que praticamente todas as esposas de vereadores estão presentes nesse dia tão 

importante, é rapidinho, não vou casar vocês não, diz a palavra de Deus no livro de provérbios, diz 

assim pra nós a mulher tola, destrói o lar, mais a sabia constrói, a coroa exalta usada no alto da cabeça 

que representa onissisao de honra e soberania, a palavra de Deus diz que a esposa virtuosa é a coroa do 

marido, a bíblia coloca  a mulher virtuosa em destaque nesse versículo, mais que virtudes são essas a 

final, quais são as qualidades de uma esposa, de uma mulher virtuosa possui, a coroa é vista por todos, 

ela confere destaque a aquele que a usa, certamente quem tem uma coroa sobre a cabeça, não passara 

despercebido, uma coroa bonita chama a atenção, as pedras preciosas incrustadas nela confere o 

respeito, é  a palavra de Deus também diz em provérbios 31:10  que o amor de uma mulher virtuosa 

muito excede ao valor da pedra ou de pedras preciosas, as nossas virtudes, as nossas qualidades, 

conferem honra, destaque, respeito ao conjugue, ele é respeitado em publico, é honrado, estimado, em 

todos os outros, a sua virtuosa, a sua mulher lhe confere tal brilho, tal destaque, que não há como não 

percebe-lo em meio a multidão, o homem que possui uma coroa sobre a cabeça, ou uma mulher 

virtuosa, caminha de forma confiante, homem que emana auto confiança, todos que o cercam 

percebem que esse homem é comprometido com seus deveres,  porque ele tem uma mulher virtuosa, 

sabe de todas as suas responsabilidades pois ostenta, o que inerente a sua esposa, essa á convicção, e 

auto confiança, que é construída em casa por uma sabia esposa, uma mulher sábia é uma mulher 

preocupada em edificar o seu lar, provérbios diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola o destrói 

com as próprias mãos… E como uma esposa pode construir a autoconfiança de seu esposo? 

Reconhecendo o seu valor perante Deus, sua família e sociedade, elogiando suas qualidades, 

iniciativas e conquistas, reconhecendo o valor do trabalho que ele executa, animando, incentivando, 

ajudando e acreditando no potencial e ideal, respeitando liderando a casa o quanto puder, essas são as 

minhas palavras extraídas da bíblia sagrada para que não fossem as minhas palavras, pra que eu 

pudesse nessas pequenas palavras, homenagear a todas as mulheres que estão aqui nessa noite, que 

Deus possa abençoar vocês, que vocês possam reconhecer o valor de uma coroa, e ai esta sobre a 

cabeça dos homens, ai de nós homens se não fossem as mulheres, alguém disse que tem uma esposa, 

quem tem uma mulher tem alta coisa na sua vida, eu faço das palavras de provérbios, as minhas 

palavras que são extraídas do coração de Deus, para o sábio Salomão, pra que nós nos explanássemos 
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aqui nessa noite, e com isso eu vou pedir a você que abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos 

adorar a Deus, com um momento de oração, nessa noite fazendo a oração universal que todos sabem, e 

deixo aqui a todos o meu abraço, o meus parabéns em nome da minha família, em nome da minha 

esposa que estar aqui presente conosco e que Deus possa assim nos abençoar, oremos assim Pai nosso 

que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa 

vontade, assim na Terra como no Céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas 

assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos 

do mal, prometeu o reino e a gloria para todo o sempre, amem, vamos aplaudir as mulheres, Deus 

abençoe, muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Dando sequência a essa 

solenidade vamos estar convidando o vereador Jovaci Duarte Lopes para estar fazendo as suas falas. / 

Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Bom gente primeiramente, eu quero agradecer a Deus por 

nessa noite linda, em ver tantas pessoas importante aqui com a gente, quero também aqui estar 

estendendo comprimento a todos que compõe a Mesa, presidente vereador Romildo Sérgio, ao prefeito 

José Luís Torres Lopes, o vice-prefeito senhor Almir Barros, secretario e vereador Itamar Cristo, 

vereadora Gessiléas, primeiramente darmos os parabéns a vereadora, parabéns duplo né pelo seu dia, o 

seu aniversário, dia da mulher, mulher batalhadora, comprimentar também os nobres colegas 

vereadores, todos os funcionários dessa Casa, todos os funcionários do executivo que fazem presentes, 

fazem parte com a gente aqui nessa festa, a todos, agradecer a todos vocês que saíram dos seus lares 

para estarem aqui com a gente, to um pouco rouco mais, vamos ai fazer um esforço pra poder levar 

uma palavra ai amigável todos vocês, é como foi dito aqui agora pouco pelo Elias companheiro da 

gente ai, ai de nós homens se não fossem as mulheres né, então eu ao sai de casa agora pouco e ver 

minha mãezinha com 75 anos cuidando da minha roupa, que faz a comida, é, é uma guerreira, sem 

minha mãe coitado de mim e do meu pai, mais nós damos as mãos e vamos a cada dia, vencendo a luta 

do dia a dia, e aqui hoje quero deixar um forte abraço a todas as mulheres do nosso município, e 

respeitosamente  dizer a vocês que é uma felicidade muito grande para mim, vereador Jovaci estar aqui 

essa noite diante de vocês,  olhando nos olhos de cada uma de vocês e dizer assim, parabéns mulheres, 

parabéns porque sem vocês seria muito difícil, hoje temos aqui no legislativo as meninas né, as 

mulheres que sem essas meninas aqui nessa Casa seria muito difícil, então elas estão aqui nos dando 

apoio, dia após dias, isso pra nós é muito, é motivo de muita felicidade, então vocês mulheres estão de 
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parabéns, esse é o recado que tinha pra dar pra vocês, que vocês possam voltar pra casa de vocês 

felizes, na paz, com a graça de Deus, e saber que essa simples homenagem, é uma homenagem do 

fundo do coração de todos os vereadores, e você vereadora Gessiléa saiba que você é uma pessoa 

merecedora, também dessa homenagem, uma vereadora guerreira né, e continue assim essa mulher 

assim que você é trabalhando na área da saúde, é todos os campos, cuidando de filho, educando,  

ajudando o marido, isso é muito importante, sou orgulhoso de ser seu amigo, então se sinta, sinta feliz 

mesmo hoje é o dia de vocês aproveite e quero dizer a vocês mais uma vez tudo de bom a todos, muito 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar registrando a presença 

da secretaria de educação Rita Costa, o secretario de saúde Tiago Gava, secretario de cultura, esporte e 

lazer Nilton Melo Júnior, a nossa secretaria de meio ambiente Priscila e também da secretaria de 

assistência social Sandra Lopes, gostaria de registrar também a presença da procuradora da câmara 

municipal de Cachoeiro de Itapemirim doutora Ângela que nos prestigia nesse dia com sua presença, 

dando prosseguimento gostaria de estar convidando o vereador Itamar Moreira dos Santos. / Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- Comprimentar o presidente dessa Casa, Romildo Sérgio Abreu 

Machado, é prefeito José Luís, vice-prefeito Almir Lima Barros, vice-presidente desta Casa Jovaci, a 

homenageada Gessiléa, e nobres colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam nesta noite, 

comprimentar a secretaria da assistência social Sandra, secretaria da educação Rita Costa, secretaria 

Priscila secretária do meio ambiente, também e se tiver mais algum secretario no momento que eu não 

estou conseguindo ver, Tiago Gava secretario da saúde, é uma satisfação muito grande nesta noite 

estar aqui falando, é depois da palavra de Deus, o Elias disse e falou aqui que ele retirou realmente da 

bíblia e a gente fica bastante fortalecido com a palavra de Deus, é o vereador Jovaci disse aqui o que 

somos nós sem a mulher, sem as mulheres e realmente eu posso assim dizer hoje estamos 

comemorando aqui o dia internacional da mulher, mais pra mim todos os dias é dia da mulher, mais 

hoje vereadora é um dia especial, aonde vossa excelência a Gessiléa esta ai hoje nessa Casa de Leis 

vereadora representando todas as mulheres desse município, é um, é pra gente é um prazer muito 

grande, fico muito feliz com a tranquilidade de estar aqui falando e desejando a todas as mulheres 

Atilíense, um feliz dia internacional das mulheres e que vocês se sintam bem a vontade e acolhidas 

nessa Casa de Leis, muito obrigado e uma boa noite a todos. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Convidamos o vereador José da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Quero 
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logo neste momento agradecer a Deus, por mais este momento de vida, de atividade, nesta Casa, é 

agradecer a presença de todos quero comprimentar o vice-prefeito Almir Barros, comprimentar 

também nosso prefeito José Luís Torres Lopes, quero comprimentar nosso presidente nobre colega 

vereador Romildo Sérgio, comprimento também nosso vice-presidente, nobre colega vereador Jovaci 

Duarte, comprimento nossa homenageada, duplamente homenageada nobre colega é, é vereadora 

Gessiléa né, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo homenagem que vossa excelência esta 

recebendo no dia de hoje, na data de hoje você que representa hoje todas as mulheres Atilíenses, quero 

comprimentar também o nosso secretario, nobre colega vereador Itamar Cristo, comprimento a todos 

nobres colegas vereadores que estão no plenário, quero agradecer a todos os funcionários que nos 

auxiliam no dia de hoje e dizer que é um motivo de muita satisfação, e quando é, é por ocasião da 

discursão em torno de quem homenagear, não tivemos nenhuma dificuldade e ninguém titubeou, ao 

saber, ao saber do aniversario da vereadora Gessiléa e também ciente de tudo aquilo que ela representa 

hoje para a sociedade Atilíense então o nome da vereadora Gessiléa foi teve apoio unanime de todos os 

vereadores desta Casa, então parabéns Gessiléa por tudo que você representa nesta Casa de vereadores, 

eu quero dizer que as mulheres Atilíense estão muitíssimas bem representada, pelo seu trabalho aqui 

na, na legislatura passada e nesta legislatura, e também você como mãe, como esposa né, como mulher 

e uma pessoa bastante generosa, preocupada com a questão social, você que milita ai bastante na área 

da saúde, e como certeza é o plano de saúde de muita gente, aqui do nosso município né, que a gente 

acompanha suas atividades você tá sempre preocupada em viabilizar uma consulta, viabilizar uma 

cirurgia, transporte de alguém que precisa realmente de cuidados médicos, você juntamente como 

nosso grande amigo, também já foi vereador nessa Casa, vice-prefeito, nosso grande amigo doutor 

Marcos Sobreira, então parabéns a Gessiléa e quero reforça novamente o seguinte, mulher Atilíenses é 

sintam se bem representadas pela, nossa vereadora Gessiléa, então quero parabenizar a todas as 

mulheres de Atílio Vivacqua, quero parabenizar a minha esposa Rita Costa que esta presente também 

nessa sessão, e dizer que o PSDB tá muito satisfeito né, com relação as mulheres porque de todos os 

partidos políticos do município de Atílio Vivacqua o PSDB é um partido que sempre elege mulheres 

né, então nós estamos cumprindo né doutor Moacyr a nossa,  a nossa missão de abrir espaço para as 

mulheres, nós que já tivemos nessa Casa, a,  a representação feminina com a vereadora Graciele né, na, 

na gestão passada tivemos a presença aqui de duas vereadoras nesta Casa pelo PSDB, a vereadora 
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Sandra Lúcia Lopes, a vereadora Gessiléa, a vereadora Gessiléa que foi reeleita esta conosco né, 

continua conosco nesta Casa, então quero dizer que é muito importante quando uma categoria ela se 

unem né e briga pelos seus direitos, pelos seus ideais, então o brasil né é um pais democrático, o estado 

é esta em direito e as mulheres a parti desse, com certeza desta união, desta busca por seus ideias, 

realmente conseguiram muitas conquistas né, então antes a mulher não podia votar e nem podia ser 

votada né, então isso acontece hoje no Brasil, graças a luta das mulheres, hoje nós temos ai varias 

mulheres é participando efetivamente da, de todo processo administrativo da ativo politico do nosso 

pais, e aqui no município não é diferente, quero render meus parabéns ao prefeito Zé Luís que também 

democraticamente abriu espaço para as mulheres né, então já foram inumerados aqui os secretários 

municipais e parece que tá dando ai um empate ai e de repente as mulheres tão ganhando, a mulher 

Rita Costa que é secretaria de educação e esta presente, a mulher Sandra Lúcia Lopes secretaria de 

ação social esta presente, a mais nova secretaria do nosso município a Priscila uma mulher também 

esta presente, então já temos três, e temos o Niltinho secretario de esporte do nosso município esta 

presente, temos o Tiago Gava, Tiago Gava mais novo secretario que tá substituindo uma mulher que 

antes do Tiago era a enfermeira Adriana, que tava cuidando dessa parte que por sinal muito bem, 

cuidando muito bem da nossa saúde, visto que a pouco tempo atrás né prefeito que o município teve a 

honra e a grande satisfação de inaugurar belas obras,  e vão servi bastante ai na melhoria da saúde do 

nosso município, eu fiz um, um discurso, um depoimento nesta Casa é no, na dia, um, dois dias após as 

comemorações eu falei numa matéria, uma matéria da gazeta, lá de governador do Itaipé, quando tinha 

um posto de saúde lá a mais de dez anos, foi preciso a população se reunir para entregar lá para 

comunidade, uma coisa ruim né, e eu sempre repito que prefeito Zé Luís fala, que Atílio Vivacqua 

precisa ser diferente e esta sendo diferente, então foram entregues ai a unidade de saúde lá de Santana, 

uma belíssima obra com certeza vai ser de grande importância para os moradores daquela comunidade, 

a unidade de saúde nossa Senhora Aparecida, uma coisa fantástica, cheguei a dizer aqui que são obras 

de primeiro mundo realmente e o prédio da AMA aqui na, no bairro Vila Reis, uma coisa que parecia 

que tava perdida, foi resgatada e entregue para a população também uma grande obra, então é isso é 

importante a gente tá colocando porque a gente mostra que o município tá no caminho certo então 

volto aqui a nossa grande homenageada vereadora Gessiléa, parabéns de coração, você merece isso e 

muito mais né, com certeza o que tá acontecendo aqui é uma coisa bastante singela mais com certeza 
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tem uma representação muito grande porque trata-se de um, de uma categoria muito importante na 

nossa sociedade, que é a mulher da forma que já foi dito aqui por vários companheiros anteriormente, 

então quero realmente agradecer, te parabenizar de coração e muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador José Geraldo Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- 

Boa noite a todos e a todas, queria aqui agradecer a Deus porque sem ele nada disso estaria 

acontecendo, eu quero comprimentar aqui o nosso presidente, senhor Romildo Sérgio, vice-presidente 

Jovaci, nosso prefeito José Luís, nosso vice-prefeito Almir de Lima Barros, a nossa homenageada 

parceira Gessiléa, nosso secretario Itamar e todos os nobres colegas vereadores, doutor Moacyr, todos 

os colaboradores dessa Casa, todas as mulheres que estão aqui, os maridos, os filhos, os colegas, enfim 

nobres companheiros do dia a dia do nosso município quero também aqui tá dizendo que tá falando da 

Gessiléa do doutor, a Léa do doutor Marcos é complicado, pessoa bacana, brava tem horas que a gente 

passa o maus pedaço aqui dentro, mais é preciso puxar a orelha desses companheiros nossos, Gessiléa 

eu vou tá lendo aqui uma pequena homenagem pra você, uma, uma simples homenagem, porque na 

verdade pra você é pouco o que a gente faz aqui pela essa mulher guerreira que você é então vereadora 

Léa, e pra todas as senhoras que estão aqui, quero aqui agradecer a minha esposa, minha família, 

minha filha, meu filho, todos ai meus companheiros que estão ai juntos nos ouvindo, o numero,  o 

nome Gessiléa, lutadoras e guerreiras, lutadoras e guerreira que age com o pulso forte de uma gigante, 

e ao mesmo tempo com a doçura de uma criança, incansável defensora do que é justo e correto, possui 

um coração maior do que ela, do que ela mesma, zelosa e verdadeira no seu jeito de tratar as pessoas, 

percebe-se em seu olhar e em suas atitudes o quanto ela é confiável e extremamente fiel aos seus 

princípios, naturalmente consegue encantar a todos com a sua personalidade, forte, única e sempre 

com uma sensatez admirável, parabéns mulheres, isso é uma simples homenagem Gessiléa, tenho 

muito orgulho de trabalhar com você nessa Casa de Leis, e fui aprendendo muita coisa com você, 

parabéns Gessiléa, parabéns a todas as mulheres que aqui presentes e aquelas que não pode estar aqui 

presentes por algum motivo parabéns a todos, e muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Pedro de Oliveira Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- 

Inclusive presidente quero aqui quebrar o protocolo, quero aqui quebrar o protocolo, quero 

comprimentar primeiramente todas as mulheres, que aqui presentes nesse plenário, e todas as mulheres 

Atilíenses, e todas as mulheres do Brasil, assim comprimento a vereadora homenageada Gessiléa, 
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parabéns pela homenagem, parabéns também, duplamente pelo seu aniversario que Deus continue te 

abençoando, te iluminando, a cada dia nos seus trabalhos, na sua missão, que eu tenho certeza que 

você tem muito ainda a percorre, a fazer o bem pra esse povo de Atílio Vivacqua e por todos os seus 

familiares, e assim comprimento o presidente na pessoa do Romildo Sérgio, estendo a todos os 

vereadores cumprimentando a Mesa a pessoa do presidente, prefeito José Luís comprimento assim, 

estendo a todo secretariado presente, e parabéns pelas mulheres secretarias pelas suas dedicações e 

trabalhos neste município de Atílio Vivacqua, parabéns a todas as secretarias, e a todos os secretários 

também presentes, de compor este corpo administrativo, é neste dia, a que estamos celebrando esse dia 

tão importante, este que é dedicado as mulheres, assim comprimento também o vice-prefeito Almir, e 

sua dedicada, engajada, na vida publica deste município na qual já se fez e faz por este município sua 

presença nos honra Almir, e assim quero estender a todos os nossos munícipes, nosso comprimento 

nessa tarde e que possamos estar na presença de Deus, assim como recebemos a palavra, eu poderia 

aqui procurar o histórico da vida da Gessiléa para que assim eu pudesse publicar publicamente aqui 

para todos os cidadãos, que nos prestigiam nesta tarde, mais eu tenho a convicção Gessiléa que todas 

essas representantes que estão aqui, principalmente as autoridades sabem e tem convicção da pessoa 

que você é, do trabalho que você aplica nesse munícipio, a dedicação que você tem, e a 

responsabilidade como mulher, então falar desse histórico seria meio difícil, as vezes eu seria o menos 

conhecedor, mais seria uma honra de estar aqui diante da vossa excelência, e ter o prazer de tá ao lado 

dessa convocação, dessa, dessa dedicação, para que você seja a pessoa representada, a  mulher a 

representar todas mulheres, nesse dia da mulher, é mais que merecedor, é mais de que nós poderíamos 

ter escolhido você no que você seja, como tem outras mulheres lutadoras, batalhadoras, que prestam 

serviço a este município que trabalham para o bem, mais a sua vez é essa, e tenho certeza que a 

responsabilidade que vai acarretar, aos nossos ombros será muita maior do que estamos colocamos, 

não só simplesmente a homenagem, mais uma confiança em uma pessoa de dedicada ao serviço 

publico, dedicada a todas as pessoas a quem você encontra no seu dia a dia, então meus parabéns, ser 

mulher é ser a pessoa da, da sua linhagem, da sua aparência, da maneira que você é, com a sua 

simplicidade, com a sua humildade, então esta aqui as minhas falas, estendo a todas as mulheres do 

município, e toda aquelas, que estão aqui nos prestigiando nessa tarde, parabéns a todas, parabéns 

Gessiléa  pela sua data, é essa data não é né mais tão jovem, mais tem muito a percorre nessa estrada 
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da vida, quero aqui então, te entregar, dar a, é  nossa, a Vania que traga ate aqui, que possa esta te 

homenageando não é muita coisa, mais é de coração te parabenizando, porque você merece, você é 

uma lutadora que tem nos ensinado muito, a ser bons filhos dessa Casa, então é com muito prazer, com 

muita alegria que eu gostaria de estar te dando essa é, esse boque, essa, esse jarro de coração, seu 

amigo, parceiro, companheiro de todas horas, tamos ai para lutar pelo bem dessa, desse município. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar registrando a presença do 

presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, também ex-vereador, nosso amigo Lauro Venturi, 

convidamos agora o vereador Roberto Alemonge. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Boa 

noite a todos, estou muito feliz, pedindo a Deus mais um dia, continuarmos juntos eu quero 

comprimentar a Mesa, presidente Romildo Sérgio, vice vereador Jovaci, quero comprimentar a nossa 

homenageada Gessiléa, e nosso vereador secretario vereador Itamar Cristo, eu quero pedir com carinho 

de todas as mulheres de Atílio Vivacqua, toda mulher do mundo, porque as mulheres hoje tá a vontade 

e hoje é o dia de vocês e que vocês se sentem muito feliz porque é o dia, e hoje é o dia, eu quero 

parabenizar a homenageada a Gessiléa, Gessiléa muito parabéns pra você, seu aniversario, por você ser 

homenageada você merece, seu trabalho é muito organizado e um trabalho bom e a Casa de Leis 

precisa de gente como você, é muito bom, quero ai também dar um boa noite pra todos vocês com 

carinho, mais eu quero deixar uma simples lembrança pra você, Gessiléa não é lembrança que vale 

dinheiro, mais é o carinho e amizade que tenho pro você, eu quero pedir a Eliane, o Eliane faz favor 

trás a lembrança pra mim, Gessiléa. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

Sandro Duarte. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Queria primeiramente agradecer a Deus, por 

Ele esta nos abençoando e podermos estar juntos mais uma noite, uma boa noite a todos sejam todos 

sempre bem vindos nessa Casa né, comprimentar o presidente Romildo Sérgio, o vice-presidente 

Jovaci, comprimentar o Itamar nosso secretario, prefeito Zé Luís, nosso vice-prefeito Almir, 

comprimentar nossa amiga vereadora, nossa companheira, uma mulher guerreira Gessiléa, e 

comprimentar a todas as mulheres aqui presentes, é foi falado aqui, foi falado aqui que hoje é o dia das 

mulheres, não todo dia é o dia das mulheres, só que hoje é uma mais importante, um dia que foi, foi 

colado como dia das mulheres, mais, mais Gessiléa falar, acho que não temos como estender, mais é 

fácil falar de você, fácil por você ser essa mulher guerreira, a gente sabe da sua luta, tanto na câmara, 

quanto na área da saúde, tem horas que a gente tem as divergências, temos claro porque é pelo o 
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melhor para o município, não tem como não envolver a critica, não tem, você não olha atrás não 

desperta né, então te dou os parabéns por você ser essa mulher guerreira, né doutor Marcos por ter essa 

mulher que é a Léa, e te dou os parabéns também pelo seu aniversario tá ficando mais nova, vinte e 

poucos anos de idade né, que papai do céu continue te dando abençoando, te dando muita saúde pra 

você continuar esse trabalho, bonito que você faz, parabéns a todas as mulheres, e muito obrigado boa 

noite. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vo só pedir ao vereador Jovaci para que 

assuma a presidência, para que também eu possa fazer as minhas falas ai as mulheres Atilíenses... Eu 

gostaria que o prefeito, o vice-prefeito, o secretario Itamar me permitisse, mais eu gostaria de estar 

cumprimentando aos três na pessoa da Sandra, na pessoa da Rosângela e na pessoa da Ana, hoje elas 

são as donas da festa, então através das suas esposas eu gostaria de estar comprimentando a todas 

vocês mulheres presentes aqui nesse plenário, primeiro Léa trazer um abraço da minha esposa 

Marcinha, ela não esta presente mais mandou um abraço pra você, tem alguns funcionários da saúde 

fazendo um evento de despedida da ex-secretária e ela tá lá ajudando nesse evento, mais mandou um 

abraço pelo dia, pela homenagem que é prestada nessa data, se eu tivesse poder como vereador eu 

gostaria de estar corrigindo uma injustiça, eu ouço sempre a Léa do doutor Marcos, a Marcinha do 

Sérgio, Ana do Itamar, a Merinha do Lauro, se pudesse eu ia fazer um projeto pra inverter esse 

processo, passar a ser o doutor Marcos da Léa, o Itamar da Ana, porque nós tachamos ai as mulheres 

na segunda pessoa, e se eu pudesse ou conseguia igualar essa situação ou do contrario que elas 

assumissem ai de fato o primeiro posto na vida do casal, eu convivo com a mesma mulher quase trinta 

anos e se ela começou a mandar em mim a pouco tempo, mais se ela mandasse em mim trinta anos eu 

acho que a minha vida estaria bem melhor, se eu deixasse ela comandar a minha vida a trinta anos, 

então a todas as mulheres desse município um abraço em nome do município de Atílio Vivácqua, 

porque eu sei que o nosso povo, e as nossas mulheres tem um fator diferenciado que é o fator de saber 

acolher, de saber receber as pessoas que vem para este município, e nessa data nós temos a 

oportunidade de homenagear uma só mulher representando todas as mulheres, e nós falamos na esfera 

de Brasil, mais localizamos isso em Atílio Vivacqua, e a nossa homenageada de hoje não é nem 

Atilíense né mais conseguiu com  o tempo que ela esta aqui, adquirir um respeito dessa população, o 

carinho dessa população e por isso que ela esta sendo homenageada nessa data, quando nós vamos 

homenagear uma pessoa, nós queremos que ela represente todas as mulheres e nós já homenageamos 



 
 

127 

“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 – www.cmav.es.gov.br 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

aqui, mulheres penas do lar, já homenageamos aqui mulheres empresarias, mulheres empreendedoras, 

mais nessa data Léa, é um pouco diferente você consegue reunir todas essas qualidades, nós já tamos a 

oito anos nesse legislativo né e somos testemunhas das vezes que você recebe ligações já tamos a oito 

anos nesse legislativo e somos testemunhas das vezes que você recebe ligações de casa, conduzir a 

casa, conduzir seus filhos provando que você é uma mulher do lar, uma mulher que cuida, como disse 

o Elias que edifica o seu lar, sabemos também que você é uma mulher empreendedora, aqui já como 

dois mandatos de vereadora e ter o crivo, a aprovação pro lar, mais você conseguiu já por duas vezes 

essa aprovação isso é um sinal que a população avalizou pra você essa sua conduta empreendedora, 

essa sua conduta de mulher que transcende ai os afazeres do lar e passa a fazer parte dessa sociedade e 

então eu acho que essa Casa acertou muito quando nós escolhemos o seu nome para representar todas 

as mulheres porque você representa todas as mulheres e de todos os setores dessa sociedade, a mulher 

do lar, a mulher empreendedora, a mulher empresaria, você representa a todas elas e muito bem, então 

parabéns ai pelo, pela sua conduta nessa Casa, pela sua conduta no seu lar, parabéns pela sua conduta a 

frente da sua família, e em nome desse município eu parabenizo pelo dia da mulher e também pelo seu 

aniversário, que você possa ainda ter muitas né datas comemorativas de aniversario e também que 

você possa estar representando as mulheres ainda durante muito tempo com sua personalidade, com 

seu trabalho, né com seu diferencial como mulher, pra encerrar parabéns a todas as mulheres Atilíense 

por esse dia, essa homenagem que a câmara municipal faz as vezes pode soar ate como uma pequena 

homenagem mais é uma homenagem muito importante pelo trabalho que todas vocês fazem no seu dia 

a dia para o crescimento desse município, para o crescimento da família Atilíense, então sinta-se todas 

abraçadas e todas agraciadas ai com essa homenagem que não a câmara, mais que o município de 

Atílio Vivacqua faz a cada uma de vocês, gostaria apenas de  pra encerrar apenas dizer que quem sou 

eu pra falar da mulher, porque as vezes desde que eu chequei na Mesa eu tenho ficado ate emocionado, 

mais depois que o meu amigo Eduardo chorou tanto ai na sofrência pela causa de uma mulher, quem 

sou eu ai pra prestar uma homenagem ai a essas mulheres, então parabéns ai a todas vocês, e parabéns 

ai você Léa, você consegue reunir todas as mulheres... Quebrando aqui o protocolo acho que a 

secretaria Rita tem uma homenagem a fazer, pra Gessiléa. /Regina Roso Puppim (Pedagoga):- Boa 

noite a todos, comprimento a Mesa, comprimento todos aqui presentes e hoje é um dia muito feliz pra 

todas nós principalmente pra mim né, que estou aqui em nome da secretaria de educação em nome do 
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conselho estadual de educação, porque não foi falado, não foi comentado, mais a vereadora Gessiléa 

também é uma membra ativa do conselheiro, do conselho municipal de educação, é e foi uma surpresa 

muito grande a atuação da vereadora junto com os conselheiros no ano de 2014, eu estou aqui muito 

feliz tá porque hoje eu vejo na vereadora uma amiga, é uma pessoa que eu ligo quando preciso resolver 

questões pessoais, quando eu preciso resolver questões é voltadas ao conselho municipal, estou aqui 

muito feliz de coração, sinceramente para prestar essa homenagem, ela sabe que é sincera que é de 

coração, bem gente ela que no ano de 2014 acompanhou tá as nossas reuniões, acompanhou as 

indagações né, nós passamos por bons momentos ano passado né, e a gente sabe muito bem com que é 

importante quando a gente tem identidade com uma pessoa, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, 

enquanto não entendia do assunto que tava discutido, ela simplesmente se colocava numa posição de 

mãe, ela se colocava numa posição de legisladora e de cidadã, e isso ajudou muito a visão e discursão 

dos educadores, que estavam presentes nas nossas reuniões, eu não falei nem um muito obrigado a ela 

nessas ocasiões, mais hoje eu to dando agora, então vamos lá mulher, é aquela que nos da asas, no 

ensina, nos ensina a voar e se emociona ao nos ver voar para o horizonte da vida, a Léa mulher e 

aniversariante nosso muito obrigado. /Rita Costa (Secretária de Educação):- Hoje é seu dia né 

vereadora, eu quero comprimentar o presidente dessa Casa Romildo Sérgio, prefeito municipal José 

Luís prefeito municipal, e através de vocês eu quero estender meus comprimentos para todos presentes 

nessa noite, Léa que falar de você, eu fiz questão de vim aqui hoje junto com a Regina Roso, mais 

outras professoras da secretaria  que estão aqui visitando a secretaria, pra dizer o quanto você é 

importante para nós e eu fiz questão também de trazer aqui uma homenagem, que é da minha família, 

eu gostaria de chamar aqui o vereador José da Costa Neto, porque nós fizemos o inverso Léa, ao invés 

dele te homenagear eu estou chamando ele aqui hoje, pra te fazer essa homenagem, então eu peço ao 

Zé Neto que passe as suas mãos tá Léa essa e também eu estou aqui representando o meu amigo 

secretario Niltinho, secretario de esporte que também tem uma compromisso mais quis deixar pra você 

também uma lembrança e dizer pra você, que é pra você abrir só em casa, tá certo porque você mais ou 

menos já sabe que não é, eu não sei o que é não, mais eu ouvi que é uma coisa pra você abrir só em 

casa em, então eu quero dizer pra você vereadora muito obrigado pela sua participação, pela sua 

contribuição na educação, tudo que a Regina falou em termo de conselho, não só de conselho porque 

eu já vim a essa Casa de Lei fazer elogio a vossa pessoa em relação a educação desse município, pra 
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quem não sabe, pra quem não acompanha, a Léa é uma vereadora presente pra nossa educação  do 

nosso município, então a gente tem que vim aqui tem que agradecer, e dizer a ela que nós somos 

parceiras a elas, amigas e contamos, continuaremos contando com você, nosso muito obrigado em 

nome da educação do município. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- A secretaria de 

assistência social e primeira dama Sandra também quer prestar a, uma homenagem. / Sandra Lúcia 

Lopes (secretaria de assistência social):- Quero comprimentar a Mesa na pessoa do senhor 

presidente, assim estendo meus comprimentos as autoridades da Mesa, quero também comprimentar 

todos vocês né que hoje estão aqui é para fazer essa homenagem muito importante pra todas nós 

mulheres e a nossa homenageada de hoje que é a Gessiléa né, que nós ouvimos aqui dos colegas 

vereadores, aqui do presidente, do vice presidente da Mesa, do secretario que ela é uma mulher de luta, 

uma mulher que ajuda a todas as pessoas que procuram é na saúde, é na educação, é na em todas as 

áreas no social, e a Léa eu me orgulho muito de você Léa, como colegas que nós fomos nessa Casa, e 

nós sempre discutimos o, os problemas do município, a execução da, dessa Casa de Leis, né enquanto 

vinha, vinha os  projetos é para ser aprovados e ela sempre muito atuante, e nós duas ali junto com os 

colegas e muito presentes, e ela na luta, nunca desanimou, com toda luta dela, como foi falado né, 

como mãe, como assim todas as coisas que já foram faladas aqui de você, então isso é muito bom essa 

qualidade, é a gente pode ver que todas as mulheres com é essa fala aqui de hoje, aquelas que não 

puderam vir que de alguma maneira vão chegar ate elas e elas vão ficar muito satisfeitas todas que tão 

aqui né, eu principalmente o ano passado eu fui homenageada e hoje eu me sinto assim muito feliz de 

ver minha colega, minha vereadora é recebendo essa homenagem, e quero te dizer Gessiléa que essa 

luta, se tá ficando mais nova hoje, mais essa luta não para por aqui né, eu tenho certeza que continua, e 

você tem uma família muito bacana, um esposo doutor Marcos é nosso medico de longa datas e vice-

prefeito, vereador nessa Casa e é isso ai é todo mundo com objetivo de luta, pra conquista, para 

desenvolvimento, deste município, então é isso que eu fico muito feliz, é isso o desenvolvimento e 

quero dizer pra você Léa que essa luta da mulher ela vem de longa datas, de mil, é eu vo ate olha aqui 

novamente, porque hoje eu ate, é de mil, 08 de março de 1857 né, aquelas operarias que começaram lá 

naquela fabrica, é  no norte americano de Nova York, então elas vieram daquela luta de conquista, e 

ate hoje, e hoje cedo eu vi na reportagem que os homens tão ficando um pouquinho pra trás em busca 

de conhecimento, em busca de sabe, emprego a mulher tá na conquista só que ela ainda ganha um 
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pouco menos que o homem mais com certeza com essa luta, com essa conquista, de ate uma entrevista 

de uma policial hoje é na recor que a presença da mulher já é muito grande ai nessa batalha da policia 

nessa área, em toda as áreas, então eu espero que essa luta sua continue por longas datas tá, e quero 

passar pra você também, uma simples homenagem e quero te dizer que nós vamos continuar por 

muitos anos juntas né, e amiga de sempre, quero agradecer a todos e um boa noite e obrigado. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Assim que terminar essa sessão solene, doutor 

Marcos sai correndo pra arrumar uma caminhonete pra poder levar as flores, vai precisar desse serviço 

rápido, acho que nossa amiga Sônia Pio também, então nós vamos estar passando a palavra ao vice-

prefeito Almir Lima Barros. / Almir Lima Barros (Vice-prefeito):- Boa noite, boa noite a todos, a 

todas, boa noite ao presidente Romildo Sérgio, ao prefeito José Luís, vice-presidente Jovaci, a nossa 

homenageada Gessiléa, secretario Itamar, Zé Papaceni nosso amigo, José da Costa Neto líder do 

vereador, Pedro Sampaio, Sandro, Roberto Alemonge, é uma boa noite pra vocês em especial as 

mulheres, que tá sendo representando aqui pela Gessiléa, e eu queria só pedir um tempinho de vocês, 

só agradecer a vocês vereadores que no período de sete meses que eu fui prefeito, que eu estive como 

prefeito, agradecer a parceria de vocês, o respeito do legislativo, do executivo o dialogo que nós 

tivemos foi muito importante, isso é muito importante pra, pro município, pro crescimento do 

município, e falar da homenageada, é Léa eu é lembro do palanque, em cima do palanque, é Léa do 

doutor Marcos, isso não tá diminuindo em nada, mais eu bem lembro que o doutor Marcos falava que 

levava, uma rodada de um levava dois, é promoção, mais é verdade mesmo eu vejo  a parceria que 

vocês tem, o trabalho de vocês muito importante não só na saúde, apesar da área do doutor Marcos, a 

sua área também de formação é também na saúde, é e esse, essa parceria que eu tenho visto, que eu 

tenho acompanhado, é ultimamente acompanhado mais de perto, muito bonito o trabalho, você sempre 

é eu secretario de saúde, na prefeitura como prefeito, a cobrança que você faz com a gente e pro 

município, e uma coisa que eu tive que reparar aqui também Gessiléa que tem haver com doutor 

Marcos, que tem haver com vocês um desgaste que eu tive com doutor Marcos, nós tivemos um 

desgaste quando eu era secretario de saúde, de torna diretor clinico, e fazendo parte do conselho da 

saúde, é representante do conselho de saúde, é, é justificar nós já conversamos isso, é a luta, a briga 

que eu e o doutor Marcos a gente tinha era, era de uma causa isso que é importante, a briga, é a luta  

pela causa, o soro pelo plano de saúde, eu tenho que agradecer muito isso, ao senhor, a Adriana 



 
 

131 

“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 – www.cmav.es.gov.br 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

também, a todos os,  a todos da saúde que a gente tem aqui né, a Kátia aqui, tem o Tiago, tem varias 

pessoas aqui da saúde, mais é só pra lembrar isso ai, que de repente teve um desgaste um mau 

entendido, é agradecer o senhor, de repente o puxam, é verdade que tivemos, mais atendemos ai a 

dedicação do senhor, tá doutor Marcos, isso ai estende para nossa companheira Léa, eu sei que num 

momento desses período talvez ficou chateada também né, pode ter ficado chateada, mais é pra a gente 

só corrigir, e esta pra isso, homem é pra isso, é pra acertar e quando erra pedir desculpa, tá gente, e a 

nossa homenageada e a nossa aniversariante, mulher lutadora, de palavra, é isso ai continue assim tá de 

parabéns, tá certo Léa, doutor Marcos no caso do dois em um, falar que o doutor Marcos hoje abriu 

mão da carreira politica mais tá bem representado né doutor Marcos, poderia ser um vereador com 

mandato aqui, vice-prefeito, poderia ser um prefeito ai mais abriu mão tem a carreira dele também, 

tem os compromissos dele, tá atendendo Atílio, tá atendendo kennedy muito bem atendido, tá, to 

falando de vocês, como foi posto os dois a promoção, gente uma boa noite pra vocês tá, muito 

obrigado, parabéns pra todos, tá muito bem representado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Convidamos o prefeito municipal José Luís pra fazer uso da palavra. /José Luís Torres 

Lopes (prefeito):- Momento impar, pena que nós não prestamos atenção todos os dias, homens pra 

levar flores, pra abraçar as mulheres, e às vezes esperamos um único dia no ano, tem muitos que são 

amáveis, mais tem muitos homens que estão maltratando as mulheres nesse Brasil, nesse mundo e as 

vezes aqui no nosso munícipio, esse momento é um momento de reflexão, um momento de 

aproveitamos e aquele homem que esta mau procurar aproximar da sua esposa, da sua mulher pra 

poder viver dias melhores, eu vim aqui trazer um abraço a esse ser tão importante que é uma mulher, 

desde daquela criancinha que nasceu hoje mulher ou aquela mais experiente mulher, com isso o meu 

abraço, muito especial, muito carinho a Léa, que tá aqui representando a mulher 2015, interessante que 

é essa responsabilidade, recebendo essa homenagem, por todas as mulheres Atilíense, meus parabéns 

fico feliz com isso, então meus irmãos a mulher tem um poder enorme, que as vezes ela não exerce  o 

poder que tem, você imagina só lembrando, depois que Deus procurou muitos homens e mulheres pra 

espalhar a sua mensagem, a sua, a sua ideia de viver bem, e cansou porque não dava certo, Ele 

resolveu mandar seu filho aqui na terra e aonde Ele foi buscar, foi buscar numa mulher pra poder gerar 

o filho de Deus para que hoje nós todos os dias ao acordar, ao deitar, na hora da aflição, nós 

recorremos a Ele, foi gerado em Maria, uma mulher que eu faço ideia de ser uma grande mulher, que 
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educou Jesus, que caminhou com Jesus, que se preocupou com Jesus, e preparou Jesus pra tudo isso 

que aconteceu nessa terra, então mulher, Léa olha a importância desse ser, é muito importante, e nós 

precisamos valorizar todos os dia, não é somente no dia da homenagem da mulher, vamos lembrar essa 

mensagem se pudermos nas igrejas, nas reuniões, aquelas, aqueles amigos que as vezes não tem aquele 

amor, e aquela consideração de respeito, com a mulher vamos levar nossa mensagem, pra que nós 

tenhamos uma comunidade, um município respeitoso com a mulher, é isso que nós precisamos, é essa 

a minha mensagem, e Léa você não quero saber quantas flores você tá colhendo hoje no seu jardim, 

mais eu tenho certeza que  seu jardim vai ser muito florido pela quantidade de flores que você recebeu 

das suas amigas, merecedora você pelo seu trabalho junto com a sua família, junto com doutor Marcos 

nessa caminhada, doutor Marcos veio mais cedo depois você chegou, tomou conta do espaço junto 

com ele, tá cuidando da sua família isso é muito importante, você é um exemplo de pessoa na nossa 

comunidade, por isso você foi escolhida pelos vereadores, pelo presidente desta câmara o Romildo, o 

Jovaci, dou meu abraço, ao Itamar hoje secretaria dessa Casa, o Zé Papaceni vereador, Zé Neto, Pedro 

Sampaio, Roberto e Sandro, naturalmente todas as suas esposas estão aqui, outras não puderam vim, 

mais leve a cada uma das esposas um abraço do nosso município na pessoa do prefeito, nós queremos 

que vocês vivam bem em família, ela é a união de todos, compreensão, fazer as coisas sem nenhum 

interesse, interesse comum, não um interesse individual, nós precisamos viver em família, eu quero 

render homenagem aqui aos secretários que estão aqui presentes do município, que representa o 

executivo na pessoa do Tiago, a pessoa que assumiu essa semana a secretaria de saúde, esta aqui com 

sua esposa, a Sandra minha esposa meu abraço, obrigado por tudo, quero também a Priscila secretaria 

do meio ambiente, que tá assumindo também essa semana pra cuidar do meio ambiente do nosso 

município, um ponto muito importante, que vai começar agora a caminhar, o meio ambiente, o 

ambiente esta acabando na região sudeste, e nós precisamos ajudar a recuperar com esse pedacinho 

que é Atílio Vivacqua, quero saudar aqui também o Niltinho do esporte, enfim todos os secretários, 

quero homenagear todas as professoras do nosso município aquela que vivi o dia a dia com as crianças, 

aquela que esta ali no lugar de mãe, no lugar de mulher mesmo de verdade isso é muito importante pra 

gente ter mulheres no futuro educadas, quero ressaltar aqui  que a diretora da escola Fernando de 

Abreu, obrigado mulher por você lutar em favor daquela escola de ensino médio, nosso abraço, leva a 

nossa mensagem a todas as professoras do estado, e nós estamos acompanhando o seu trabalho pela 
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internet, eu quero só deixar uma mensagem, não sei se eu vou lembrar um texto muito rápido hoje 

interessante a escritora Nora Coralina, falou o seguinte subi montanhas, removi pedras, mais também 

plantei flores, essa mensagem é pra você Léa e todas as mulheres  desse município, muito obrigado. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Dando o seguimento eu gostaria que a nossa 

homenageada a vereadora Léa fosse ate ali na frente, recebesse das mãos da nossa servidora Vania, 

representando ai a todos os servidores dessa Casa e também a todos nós vereadores, a homenagem 

feita por eles, gostaria que permanecesse ai Léa porque o vereador e secretario Itamar vai fazer as 

honras da Casa e passar as suas mãos também a placa da homenagem ao dia internacional da mulher, 

essa homenagem do vereador Itamar, pra não ser covarde com o vereador Itamar, depois a vereadora 

ler a placa, porque vossa excelência tá sem óculos, e pra, dando sequência a nossa homenagens, nós 

gostaríamos de chamar uma jovem loura, bonita, representando a sua família a Natalia, pra te prestar 

uma homenagem. /Natalia Sobreira (Filha da Homenageada):- Boa noite, como eu não tenho muito 

costume, quero comprimentar a Mesa, o plenário desta Casa, e bom mãe os meus planos não deram 

muito certo sabe, eu já vim te avisando isso, já tinha toda uma surpresa programada, mais infelizmente 

não, acho que vai ter que ser nas palavras mesmo, é não tenho muito o que dizer porque palavras 

parece clichê tá mais não é tá gente,  quando se trata de mãe, não é, não adianta nada do que eu disse 

não vai ser suficiente pra agradecer tudo que você representa dentro da nossa Casa, dentro da nossa 

família, a palavra do Senhor diz que mulher virtuosa quem achara? Porque o seu valor mãe excede o 

valor de qualquer joia preciosa nessa terra, eu só tenho a te agradecer por tudo, tudo mesmo, e há uma 

musica que marcou um pouco a gente, de vez em quando você me lembra ela, que diz assim, não te 

trago ouro, porque ele não entra no céu, e nenhuma riqueza deste mundo, não te trago flores, porque 

elas secam e caem ao chão, te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração, obrigado te amo 

muito. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Com a palavra a nossa homenageada e a 

aniversariante do dia. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- É eu gostaria de comprimentar a 

Mesa, nosso presidente Romildo Sérgio, nosso vice-presidente Jovaci, secretario Itamar, ao prefeito 

José Luís, meu querido vice-prefeito Almir Lima Barros, os colegas vereadores, as minhas 

companheiras aqui nessa Casa, doutor Moacyr meu amigo, aos meus amigos que aqui estão, minhas 

amigas, meus familiares, é minha filha, meu filho, são muitos mais só vieram dois, é ao meu marido, 

três a Marlene tá ai, a Marlene tá ai então é três, então três filhos, bom enfim, comprimentar aos meus 
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amigos né, as minhas amigas, é aqui eu não vou nem falar da vida como autoridade não, vou falar  da 

vida de uma mulher, Sônia, Regina, Bebete, Sandra, secretaria que foi falada e eu ainda não conheço, é 

Priscila né, eu não a conheço eu não sei se ela esta presente, sim Priscila né, são mulheres que hoje 

esta ai ao lado do prefeito pra fazer esse município caminhar, e as autoridades né aqui representadas, 

por Elias o nosso pastor, aqui falando da palavra de Deus, bom é as homenagens foram lindas, homens 

falando aqui de mulheres falando de mim como homenageada, sei que muitas coisas que foram faladas 

eu gosto, e vim quando na verdade o doutor Marcos me propôs essa caminhada, ele me propôs pra 

fazer seriamente, né, acho que todos mundo aqui conhece o doutor Marcos ate mais tempo que eu na 

politica, como medico então né no seu trabalho, muito mais, então pra poder me colocar na politica ele 

disse tá você vai mais cuidado, você não né, enrolar se você vai trabalhar direitinho, não vai fazer eu 

passar vergonha não, e eu vim e fiz o que eu faço não só por ser meu, mais porque eu gosto do que eu 

faço eu faço realmente com amor né,  e pra nós mulheres isso é mais fácil ainda né, é mais fácil porque 

a gente tem todo esse jeito de lidar, de falar e, e acaba trazendo bons frutos disso, mais o que eu quero 

dizer em relação a essa homenagem, a mim é isso né, que eu né fico feliz da vida, contente, lisonjeada, 

mais na verdade aqui eu represento é todo cidadão Atilíense, represento todas as mulheres, mulheres 

aqui enfermeiras que lutaram pra estar onde tá hoje, jornalista, né jornalista, é advogada, é professoras 

hoje eu sei  quanto é a luta delas, foi Regina que disse, muita coisa eu não sabia do que tava falando, e 

eu perguntava, porque eu tinha que pergunta o que tava acontecendo o que eu podia fazer pra ajudar, 

se for pra  ajudar eu vou tá do lado de vocês, todas as professora, é, é mulheres do lar, mulheres que 

realmente é buscam tá do lado é do, do crescimento do município, porque do lado do marido nós 

vamos sempre estar, a gente sempre vai estar, porque eu vejo mulheres que querem estar do lado do 

crescimento,  e ai vou dizer mais, a mulher hoje, as mulheres hoje são a maior, somos a maior 

engrenagem, pra que esse mundo, não só Atílio Vivacqua, pra todo mundo venha funcionar, hoje o 

mundo não funciona sem uma mulher, hoje não é como antigamente que a mulher não podia votar, que 

a mulher não podia ser votada, a mulher não podia falar, hoje não, mulher tem que participar, ate 

vemos na, na, na partidária hoje se você acho já aumentou lá que é 50% né, a proporção é 50 por 50 

né, então vamos conseguir muito mais, só não precisamos né é nos acovardar, ter medo, e ir atrás 

mesmo, porque as leis que foram feitas elas tem que ser cumpridas, nós precisamos fazer ser 

cumpridas, nós precisamos falar um pouquinho mais alto se eles não conseguirem nos ouvirmos, por 
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sermos delicadas ao falar, vamos falar uma pouquinho mais alto delicadamente, então eu gostaria de 

dizer isso a vocês mulheres, não vamos nos acovardar, nós somos guerreiras eu sei que é muitas 

mulheres aqui além de trabalhar, dar aula, cuidar de um monte de criança, de um monte de filhos dos 

outros né Sônia, ainda chegar em casa cuidar da casa, cuidar do filho, mais nós não nos acovardamos 

não, então eu quero deixar aqui pra todas vocês não vamos desistir, vamos continuar, nós podemos 

crescer mais , eu gostaria que na próxima legislatura, que aqui nessa Casa não tenha só uma vereadora, 

tenha oito e só um homem, eu gostaria muito de ver isso acontecer, isso pode, quem sabe ate uma 

prefeita nesse munícipio, é temos mulheres capazes pra isso, então é isso que eu queria dizer que nós 

estamos aqui a Léa, quando eu digo nós né eu digo a Léa pra nós podermos crescer, cada dia mais e 

não deixar nossa luta né morra né, por nada, é o que eu tenho a dizer, obrigada, mulheres guerreiras, 

obrigado mesmo, vamos continuar a nossa luta, obrigado, a câmara, câmara municipal através do seu 

presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, concede a homenagem denominada titulo honorários de 

honra ao mérito ao dia da mulher a excelentíssima senhora Gessiléa da Silva Sobreira, Atílio 

Vivacqua, Espirito Santo, 06 de março meu aniversario de 2015, Romildo Sérgio presidente da câmara 

municipal de Atílio Vivacqua, bom gente se eu deixei de agradecer, falar alguma coisa, é porque eu to 

me controlando, porque eu to realmente muito emocionada, ver minha filha canta uma musica que ela 

cantou bem pequenininha né, então enfim isso é muito legal ver, você Regina me surpreendeu muito, 

hoje eu fui surpreendida também pelo Júlio, pela Denize enfim por todos, que hoje lembraram do 

aniversario logo cedo e falaram, eu to tentando realmente me controlar, então é brigado, obrigado 

mesmo, por vocês estarem aqui hoje. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então com 

essas homenagens considerem todas vocês mulheres, Atilíenses presentes aqui, não Atilíense, também 

que aqui esta presente, considere-se homenageadas, considere-se abraçadas por este munícipio, e 

principalmente considerem se valorizadas através da desse dia internacional da mulher, a todos nosso 

obrigado pela presença, e nós vamos ter logo em seguida um pequeno coquetel, nesse ano nós não 

vamos descer não, nós vamos subir mais um andar, então a todos vocês um abraço, parabéns, feliz dia 

internacional da mulher, tá encerrada a nossa sessão. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a 

presente sessão, da qual eu, Aline Cardoso dos Santos, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 
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Sala das Sessões, 06 de Março de 2015. 
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