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ATA DA 2ª SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 51 ANOS DE EMANCIPAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E INAUGURAÇÃO DA NO VA SEDE DO PODER 
LEGISLATIVO MUNICIPAL. 
 
 
 
Aos dez dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, às vinte 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):- Daremos inicio a nossa solenidade e abertura dos trabalhos desse novo legislativo, 

nessa Casa que pertence a população de Atílio Vivacqua, gostaria de estar convidando pra fazer parte 

aqui da nossa Mesa Diretora o excelentíssimo  senhor governador Paulo Hartung, convido também o 

nosso prefeito municipal José Luís Torres Lopes, convidamos os deputado federal Lélo Coimbrã, 

convidamos também a nossa deputada estadual Lúzia Toledo, e convidamos o deputado estadual 

Rodrigo Coelho, convidamos também para esta Mesa o vice presidente desta Casa vereador Jovaci 

Duarte, gostaria de estar pedindo as pessoas que tem alguns lugares aqui nas laterais, por favor, 

possam estar ai se acomodando, gostaria de estar registrando e convidando para ocupar os seus 

assentos, a vereadora Gessiléa da Silva Sobreira, convido também o vereador Zé Geraldo Papaceni, 

vereador Zé da Costa Neto, vereador Pedro de Oliveira Sampaio, Roberto Alemonge de Souza, 

vereador  Sandro Duarte Gariolli, e gostaria de nos dar a honra de compor a Mesa o vereador e 

secretario dessa Casa, vereador Itamar Moreira dos Santos, gostaria de estar registrando, a presença do 

amigo, ex-prefeito de Presidente kennedy, nosso amigo Reginaldo Quinta, que nos honra aqui com a 

sua presença, registrando também a presença do vereador Sérgio Jordão, e do ex-presidente da câmara 

Jamil Viana, pra começarmos os trabalhos dessa Casa, nós precisamos ter a orientação divina, nós não 

poderíamos começar de outra forma, então eu gostaria de estar convidando, pra nos trazer uma palavra 

de conforto, o diácono que nos honra aqui com a sua presença, o diácono Isaías, por favor, que possa 

ocupar, aqui nos trazer o conforto da palavra de Deus. /Isaías (Diácono):- Como o presidente falou, 

sobre um momento de estar sintonizado com Deus, ate ontem os afazeres, a, as preocupações para os 

arranjos, a construção e tantas coisas, hoje nós viemos aqui na inauguração, mais primeiro agradecer a 

Deus porque ele nos proporcionou este momento, Deus preparou pessoas que fizesse, tecesse-se este 
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momento, mais tudo provem de Deus, nós somos os administradores temporais, como uma palavrinha 

da bíblia,  uma palavra da bíblia, de gênesis quando ele diz, que o homem é criado a sua imagem e 

semelhança, para administrar os bens, nós somos administradores temporal de Deus, que Ele nos 

escolheu, Ele escolheu pessoas pra administrar, que ser a igreja, que ser o poder publico, e nós 

vivemos um momento conturbado nós sabemos, onde tantos desmande, onde tanto desgoverno, 

acontece no nosso pais, como cristão também não devemos nos calar diante dessas coisas, nem 

compactua, nem deixar de falar também que vivemos um momento de uma falta de ética grande, 

porque as pessoas não se voltaram pra Deus, foram infiéis ao projeto ao qual foram chamadas para 

administrar, e nós somos os administradores que Deus confiou em nós, que serem os bens da igreja, 

que serem os bens sociais, civis e sociais, gênesis um, vinte e seis, diz assim: então Deus disse façamos  

o homem a nossa imagem e semelhança, que Ele domine sobre os peixes do mar e as aves do céu, os 

animais domésticos e todas as feras, todos os repteis que se arrastam sobre a terra, e Deus criou o 

homem a sua imagem, a imagem Deus o criou, os criou homem e mulher, e Deus os abençoou, e lhes 

disse sejam fecundo, multiplicai-se enchei e submetei a terra, dominem os peixes do mar, as aves do 

céu, e todos os seres vivos, que rasteja sobre a terra, e Deus disse, vejam eu entrego a vocês todas as 

ervas que produzem sementes, estão sobre toda terra, e todas as arvores, as arvores que a frutos, que 

dão sementes tudo isso será, alimento para vocês e para todos as feras, para todas as aves do céu, para 

todos os seres que rasteja sobre a terra, e nos quais eles respiram, tem sopro de vida, eu dou a relva, 

com alimento e assim se fez e Deus viu que tudo quanto havia feito era muito bom, então Deus criou 

pra nós como que um berço, quem é pai, quem é mãe quando vai nascer uma criança, ele prepara um 

berço, assim Deus teve o cuidado de prepara o berço para a humanidade, preparou pra nós como se 

prepara um berço para sua criança, e nos colocou para administrar os seus bens, nós podemos dizer 

que o homem, criado a imagem e semelhança de Deus é o prolongamento da mão de Deus na 

procriação e na administração dos bens, eu trago essa mensagem porque nós estamos diante de 

autoridades que ser religiosas, que ser autoridades civis que governam, o salmista diz: se o Senhor não 

edificar a casa, em vão trabalham os que constroem, então nós precisamos neste momento falar bem 

alto pro mundo, pro nosso Brasil,  nos desmandes que temos, que nós podemos dar aqui como os 

menores talvez dos municípios de nós aqui, começar um movimento de baixo pra cima, pra fazer 

chegar em cima, lá em cima onde precisa chegar este anuncio, e cabe a nós não ser omissos, mais sim 
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dar este exemplo, e levar esse exemplo pra aqueles que não ouviram o projeto da criação, e não cuidam 

das coisas como deve cuidar, vocês sabem de que eu estou falando né, então que parta de nós aqui 

nesse momento, de oração uma reflexão, sobre este momento que estamos vivendo, como que nós 

como cristão podemos administrar aqui e ser exemplo pra aqueles que não são, então cabe a nós, 

sermos como Deus nos criou, imagem e semelhança para o governo,  e Ele escolhe pessoas para 

governar, cada um no seu cargo, na sua posição, em todos os lugares, Deus escolhe pessoas no 

momento certo, você é um escolhido pra agora estar aqui, pra governar ou a câmara, ou a prefeitura, ou 

as sua parte que te toca, cada um fazendo aquilo que é próprio, basta fazermos o que é próprio nosso, 

se fizermos, se cada um fizer, fazer aquilo que lhe próprio, com certeza nós vamos ter uma sociedade 

mais justa, mais humana, mais solidaria, e eu quero agradecer aqui o convite, por estar presente, 

gostaria de dizer pra todos, pra todo povo e toda autoridade, que a igreja quer tá de mãos dada com os 

poderes publico, isso que eu vim fazer aqui, mais nós queremos tá de mãos dada, por muitos 

momentos as vezes criamos desavenças as vezes, mais queremos tá de mãos dadas, queremos chegar a 

um comum acordo, com as autoridades civis, e não pode ser diferente nós precisamos somar forças, 

também com as outras igrejas, eu sou denominação católica, mais também a igreja se propõe estar de 

mãos dadas com as outras igrejas, outras denominações, outros crédulos, pra nós é indiferente aquilo 

que você professa, o importante é administrar bem, os bens da igreja, e os bens civis que esta em nossa 

mãos, que esta em nossos poderes, então eu fico agradecido por este convite aqui, e dizer aquilo que eu 

disse agora, convido a igreja pra conversar mesmo que a gente tenha algumas desavenças, por longo 

dessa conversa algumas coisas, num entra muito em comum, mais que nós possamos de mãos dada, 

praticar aquilo que o Senhor nos chamou, de sermos bons, o grande presente que Deus nos deu sermos 

criado, ser chamados, e de fato somos filho de Deus, esse já é o maior presente, o maior dom que nós 

temos é de sermos filhos de Deus, e quando nós temos um pai rico, nós sonhamos alto, as vezes eu 

falava na época de dom Célio eu falava alguma coisa, eu falava assim, se tá sonhando alto, não quem 

tem pai rico sonha alto, então nós podemos sim sonhar alto, quando nós colocamos, Deus como base 

de todas as coisas que fazemos, e nós administramos sobre o comando de um Deus que nos inspira, 

que nos da sabedoria, salmos cento e dez, versos dez diz: que o temor do Senhor é o começo da 

sabedoria, sábios são aqueles que te buscam, que nós possamos cada dia de nossa vida buscar no 

Senhor sabedoria, para governar o povo, a igreja e sociedade, Salomão pediu a Deus, o Senhor me da 
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sabedoria, pra mim governar o meu povo, se nós como autoridades não tiver sabedoria de Deus, nós 

vamos governar de maneira errada, e não vamos chegar a lugar nenhum, com a sabedoria de Deus, 

com Deus nós vamos governar sim, podemos sonhar grande porque o pai é rico, se nosso pai é rico nós 

podemos sonhar alto, bem alto e ter uma sociedade de mãos dada, como eu disse com a igreja e social 

pra fazer um bom governo e pra administra bem e responder a Deus tudo aquilo que Ele nos 

proporcionou, tudo que nós fazemos é resposta daquilo que Ele já nos deu, nós não estamos fazendo 

nada pra ganhar nada, mais sim estamos respondendo com nosso bom trabalho, a boa administração 

desse ambiente, a boa administração dos governantes, estamos respondendo a Deus, como filhos 

gratos, tudo isso deve ser resposta a Deus de tudo aquilo que ele nos proporcionou, então repetindo o 

que eu falei lá atrás pra gente encerrar, pra não tomar o tempo de vocês, estamos abertos pra dar as 

mãos, todas autoridades, todas igrejas de outro crédulo, dar as mãos e andar juntos, vamos construir 

um mundo melhor assim, que Deus nos abençoe e nos guarde, nos ilumine, eu encerro as minhas falas, 

e agradeço pelo convite que recebi de estar aqui neste momento, muito obrigado Senhor presidente, 

demais autoridades, eu não falei nome de nenhuma autoridade, porque eu posso, eu não sei o nome de 

todo mundo que tá aqui, posso cometer alguma injustiça de falar de um, e  de outro, quero agradecer a 

todas vocês autoridades, que me convidaram e aqui me fiz presente pra dar esse testemunho de fé, 

testemunho de fé que nós possamos juntos continuar governando a igreja e os bens da sociedade, 

muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Como o nosso município hoje 

completa 51 anos de emancipação, nós vamos quebrar o protocolo e executar apenas o hino do nosso 

município... Como pouco de nós sabemos cantar o hino do município por ele é novo, nós temos que 

cantar bravamente o hino nacional... Dando sequência a nossa reunião, nós vamos ter que atropelar um 

pouquinho a nossa inauguração, as nossas reuniões devido a alguns compromissos que tem o 

governador, os deputados Lélo, Lúzia e Rodrigo, então irei fazer as honras da Casa, já comprimentei a 

todos vocês, eu sei governador que tem muita gente que tá me olhando de lá e tá falando o Serginho tá 

bem gordo, mais eu posso afirmar pra vocês que eu não to gordo não, eu to inchado, inchado de 

alegria, inchado de orgulho, inchado de satisfação, inchado de cumprir um desejo e inchado de 

consciência de dever cumprido, isso hoje me torna ainda mais gordo, com tantas emoções que nós de 

um município pequeno, podemos viver meio a crise que se assola o pais, uma dessas emoções que me 

trazem, uma câmara modesta, como a nossa de um município pequeno, mais organizado e produtivo, 
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poder contar aqui com pessoas e com autoridades tão ilustres, e meio a tantos compromissos que tem, 

o governador Paulo Hartung, nós tivemos a felicidade de lhe oferece um titulo de cidadão Atilíense, e 

ele realmente valorizou o titulo, ele tem sido, ele tem sido ao longo desses anos, nosso amigo, nosso 

irmão, não meu, não do Zé Luís, mais amigo do município de Atílio Vivacqua, por isso governador é 

que nos enche de orgulho, porque nós sabemos que na grande maioria dos políticos conta muito o 

numero de votos, o numero de retorno politico e esse não é o nosso caso, a dedicação que o senhor tem 

a esse município é realmente uma dedicação de irmão, uma dedicação de pessoas que se preocupam 

com esse povo, que se preocupam com o desenvolvimento desse nosso município, mais pode ter 

certeza que esse amor, que essa amizade é reciproca, porque esse povo que aqui esta nunca deixou de 

marchar, com vossa excelência, e nem de comungar com suas ideias dos seus trabalhos, então em 

nome desse povo muito obrigado por esse carinho, que tem dedicado a esse município ao longo desse 

tempo, brigado de coração governador, o deputado Lélo tem se feito presente fisicamente, fisicamente,  

e presente no nosso crescimento, todos os anos ele nos da o presente de colocar pra esse município 

uma emenda que nos ajuda e ajuda muito, nossa receita não é tão grande, obrigado deputado por estar 

presente, não com a presença física, não só com a presença física, mais também ai contribuindo ai da 

forma que você pode com tudo que esse município, tem de carência, então é no nome do município 

também nosso muito obrigado, deputada Lúzia, tá querendo romper as barreiras do município de 

Mimoso com Atílio Vivacqua, né quer, quer se dizer agora filha de Atílio Vivacqua, então nós a 

recebemos com enorme prazer Lúzia, que você rompa as barreiras e se torne realmente filha desse 

município, que nós precisamos muito de você como pessoa, e com mulher que esta na vida publica a 

tanto tempo,  meu amigo Rodrigo Coelho, brigado pela presença, brigado pela parceria eu sei que você 

tem nos ajudado e pode nos ajudar muito mais, porque os políticos que tem um pouco mais de idade do 

que eu, eu falo que nós somos uma extensão de Cachoeiro e se você esta em Cachoeiro você esta em 

Atílio Vivacqua,  espero que nós possamos estabelecer essa parceria ao longo de toda essa sua 

caminhada politica, hoje na assembleia do estado, então que nos ajude e tenha certeza que este 

município sabe agradecer aquele que nos ajuda e você já teve prova disso, nesta ultima eleição 

principalmente, já teve prova disso nas eleições passadas, e falando dessa nova conquista nós demos 

um passo muito grande governador pra que os nossos vereadores, pra que este legislativo possa atender 

bem a nossa população, vossa excelência não teve a oportunidade de ver ainda lá em cima, uma 
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estrutura fantástica para o vereador, todos os vereadores com gabinete amplo, bom, com condição 

digna de atender ao povo de Atílio Vivacqua, e no município de interior como nós não temos hotéis, ai 

no centro de convenções algo tão grande o local que a população tem é a câmara municipal, é aqui que 

se realiza as audiências publicas, os congressos enfim, essa realmente é a casa do povo e nós estamos 

podendo oferecer a esta população um espaço mais amplo, melhor e mais digno, mais repito essa nossa 

obra é uma obra pratica, não é uma obra luxuosa, não é uma obra de ostentação, é uma obra funcional, 

porque é o que nós podemos oferecer a essa população do município de Atílio Vivacqua, e pra encerrar 

eu disse que o principio de tudo é a parceria, e nós só conseguimos chegar a esta obra dado a parceria 

que temos com o prefeito Zé Luís, Zé Luís tem seis mandato de prefeito e eu chego a sexta vez a 

presidência da câmara municipal, tudo que nós realizamos ate hoje, foi através de parceria, se eu não 

me engano eu já to ficando tão velho nisso em 94 quando eu assumi pela primeira vez a presidência, 

nós conseguimos criar a cultura onde a câmara municipal recebia o repasse pagava as despesas cinco 

dias depois eu devolvia para o cofre do município, todo o excesso que era nos enviado, e isso ficou 

durante muito tempo como uma cultura nesse município, uma cultura sadia, infelizmente quebrada ai 

no ultimo mandato essa sequencia, mais podemos voltar reafirmamos esta pareceria com o prefeito 

José Luís, estamos hoje em conjunto com o executivo, podendo oferecer a esta população todas essas 

instalações, e um bom jeito para que os vereadores, para que o povo de Atílio Vivacqua possa ser bem 

atendido, então vou pra casa hoje, deitar e dormir ainda inchado de alegria, e na certeza de que todas as 

nossas economias tudo aquilo que nós fizemos nessa parceria com o município valeu a pena, por estar 

hoje entregando a essa população essa obra para que possa enfim usar da melhor forma possível, 

porque esse legislativo é de vocês, para todos vocês obrigado pela presença, prefeito Zé Luís obrigado 

pela parceria, ao governador de coração, aos deputados muito obrigado por estar prestigiando essa 

câmara aqui no sul do estado, pequena governador mais de uma vontade muito grande de ajudar esse 

município a crescer em todos os momentos, que ele precisar desse legislativo, um abraço a todos 

encerro aqui as minhas falas e obrigado pela presença de todos vocês, gostaria de registrar aqui a 

presença do meu amigo ex-prefeito de Mimoso, meu amigo Jiló que participa aqui, obrigado Jiló pela 

sua presença, nosso amigo vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Luizinho Terére, repito aqui, 

obrigado irmão, tem lugar aqui na frente por favor, registramos também a presença do nosso 

procurador doutor Moacyr e dos secretários municipais presentes a essa sessão, então vamos passar a 
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palavra pra sermos bem blindados com o pronunciamento do governador Paulo Hartung. /Paulo 

Hartung (Governador):- Boa noite a todos, uma alegria muito grande estar com vocês, nesta noite 

queria saudar o nosso presidente, nosso querido vereador Serginho, saudar os vereadores todos 

carinhosamente, queria saudar o amigo querido prefeito municipal Zé Luís, minha incumbência aqui é 

falar em meu nome, em nome do nosso deputado federal Lélo Coimbrã, em nome da nossa deputada 

Lúzia Toledo, em nome do nosso deputado Rodrigo Coelho, não sei se vou estar a altura de falar em 

nome de lideranças tão importantes, mais me honra muito também representa-los, nós tamos vivendo 

um momento desafiador no nosso pais, eu tenho alguma experiência de vida embora muito jovem, 

vocês não vão bater palmas pra mim não, já disputei 8 eleições na minha vida, 8 vezes eleito, 

presenciei mudanças diversas no pais, inclusive mudanças na moeda do pais, e posso dizer a vocês 

vivendo uma crise grave porque a crise econômica, combinada com crise politica, combinada com 

crise ética, esse conjunto representa um enorme desafio no nosso pais, por isso meu querido 

presidente, ao inaugurar a nova sede da câmara municipal, eu quero reafirmar aqui algumas convicções 

que tenho, e a primeira delas é minha fé na democracia, eu sou de uma geração que lutou pra trazer a 

democracia de volta pro nosso pais, temos problemas graves, mais precisamos resolver esses 

problemas no marco das instituições democráticas, e é importante que nenhuma tentação nos leve a 

descaminhos, porque esse pais já foi pro descaminho e se arrependeu amargamente, da trilha seguida, a 

segunda convicção que quero, partilhar com vocês é que eu acredito na politica, odeio a politicagem e 

a baixa politica, mais acredito na politica, mais acredito na politica com P maiúscula, como ferramenta 

transformadora, eu gosto sempre de dizer e vou repetir nessa Casa no dia de sua inauguração, o 

homem, o ser humano na sua caminhada, quando descobriu a politica se tornou mais humano, a 

politica é que permitiu o ser humano sair da luta de todos contra todos, da verdadeira barbarea, e 

encontrar caminhos não sempre de consensos, mais caminhos de maioria, que possa nos guiar, e é essa 

a ferramenta da politica, eu não to me referindo as instituições politicas que nós temos no pais, que 

precisam ser atualizadas, estão defasadas, eu to falando  da politica quanto ferramenta transformadora, 

é com a politica que nós vamos tirar o pais dessa encrenca, que o pais se encontra na atualidade por 

isso, falando da democracia e da politica, é que eu tenho alegria de estar aqui meu presidente, 

participando dessa inauguração, você não acreditou que eu estaria aqui, apostou que eu não estaria e 

perdeu a aposta, se quer botou meu nome na placa de inauguração, não fique sem graça, agora que 
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você tá inchado, rsrsrsrsrsrsrs... Mais você já deveria ter aprendido Serginho, Paulo Hartung, não 

assumi compromisso fácil, só assumi compromisso quando pode cumprir, a minha volta pro governo 

significa que o Espirito Santo agora, da um passo do tamanho da perna, e quando o governador e o 

governo se comprometem com a ação, ninguém precisa de papel assinado, a gente já viu ai nos últimos 

tempos que papel assinado vale muita pouca coisa, pode ir pra cama botar a cabeça no travesseiro 

porque o que foi apalavrado vai ser feito, gente que esse espaço aqui sirva a comunidade muito mais 

que a sessão da câmara que já é importante, sirva ao debate, sirva ao bom atendimento da população, 

mais que sirva ao debate da comunidade né, o bom debate pra gente aprofundar os caminhos, que nos 

leve a uma vida com qualidade, para todos os nossos irmãos e irmãs né, então é isso que eu desejo um 

bom espaço, Zé Luís e Serginho, um bom espaço pra reunir, pra debater o problema da agua, que eu 

acabei de falar na inauguração da ponte, pra debater o problema da educação, que é prioridade numero 

um do nosso pais, melhor a educação publica nas terras brasileiras, que esse espaço, que esse espaço 

sirva pro um bom debate sobre a educação, como que a gente evolui na melhoria da educação no 

nosso, no nosso pais, que sirva ao desenvolvimento municipal, esses, esse município é um município 

exemplar, por isso que eu sou apaixonado por ele né, exemplar porque é um município que não 

dependurou o seu futuro na prefeitura municipal, todo município que dependura o seu futuro na 

prefeitura afunda, e vocês tão buscando em investimento privado pra fazer o município crescer, a 

prefeitura sequer é o maior empregadora, eu conto isso pra todo mundo no estado, a prefeitura sequer, 

nem é a maior, não é a maior  empregadora do município, que show, que maravilha, nós precisamos 

que todos os municípios pequenos do estado do Espirito Santo seja, siga o bom exemplo de Atílio 

Vivacqua, 51 anos uma criança, né, se vê que quando a gente fica de cabelo branco, e eu pintei o meu, 

quando a gente fica de cabelo branco a gente muda o nosso olhar em relação a idade, uma criança o 

município, é uma criança mais eu venho aqui celebrar o seu aniversario, com muita coisa, com muita 

coisa, é o primeiro aniversario como governador nesse mandato que eu venho celebrar de um 

município, né isso mostra o meu amor por vocês né, meu amor por vocês, mais eu venho celebrar a 

idade e venho celebrar o exemplo, que desde do inicio é isso, o prefeito vem pra mim correndo atrás de 

caminhos pra trazer novas empresas pra cá, que gerar emprego, que gera oportunidade né, que gere 

impostos ate pra prefeitura poder trabalhar, assim por diante, parabéns, fiquem com Deus, eu vou sair 

daqui ainda vou tentar cumprir meu ultimo compromisso do dia, que é dar uma passadinha na 
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assembleia do Sicoob, lá em Cachoeiro de Itapemirim,  vão ver se eu consigo né Rodrigo, mais vou 

tentar, mais, olha vendo vocês, inaugurando duas escolas, inaugurando a ponte junto com vocês né, 

uma bela ponte, inaugurando esse espaço de debate da sociedade de Atílio e do sul do estado do 

Espirito Santo, eu ganhei o dia, ganhei a semana e ganhei o mês, um beijo no coração de todos, fique 

com Deus. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria de estar convidando aqui pra 

Mesa meu amigo vereador de Cachoeiro Luizinho Terére, por favor, convido também amigo vereador 

Sérgio Jordão, gostaria de estar convidando pra fazer uso da palavra nosso amigo vereador Pedro 

Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero comprimentar a Mesa, na pessoa do 

senhor presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, comprimento assim o nosso secretario, vereador 

Itamar Moreira, excelentíssimo senhor prefeito José Luís, assim comprimento os nossos nobres 

colegas vereadores ai de Cachoeiro de Itapemirim, Luizinho, vereador é vice-presidente Jovaci, todos 

os nossos queridos vereadores de Atílio Vivacqua, vereadora Gessiléa, quero comprimentar aqui a 

todos os servidores dessa Casa, que nós sintamos muito orgulhosos, a realizar essa inauguração nesta 

Casa, levar os nossos abraços a todos os vereadores que já passaram por esse município, todos aqueles 

que as vezes pensaram, lutaram pra que esse momento pudesse chegar, no seu tempo, na sua época, 

mais não foram o seu tempo, mais levamos o seus abraços aos nossos entes queridos, que já passaram 

por aqui e que já fizeram os seus trabalhos como vereadores e como legislador desta Casa, quero 

agradecer ao prefeito, pela sua pareceria, pareceria esta que faz com que também se concretize esse 

momento especial para que nós pudéssemos ter a nossa sede própria, parabéns ao município de Atílio 

Vivacqua, 51 anos uma caminhada não muito jovem, né mais também não muito idosa uma caminhada 

que tem uma historia importante, historia essa que nosso prefeito presente fez parte da maior parte 

dessa historia, parabéns Zé Luís, eu disse que inaugurar obra com José Luís, não é novidade é mais 

uma vitória, é mais alegria, deu ate pro vereador ficar inchado, mais eu ainda não inchei porque eu 

tenho menos tempo de caminhada, mais eu acredito que vai dar pra inchar, e assim presidente quero 

render também as minhas palavras é aqueles vereadores que lutaram pra que essa Casa tivessem sua 

sede própria, lembrar aqui o nome da ex-presidente dessa Casa, Vera Machado, que deu um passo 

importante a iniciar essa vontade, que essa Casa tivesse sua sede própria, e com a parceria do prefeito, 

nós fizemos essa parceria, legislativo e executivo, e que enfim,  a população está super bem satisfeita e 

atendida, que passamos aquele prédio, para servi a saúde, enquanto estamos tendo essa, esse, esse 
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prédio para que seja nossa sede própria, muito obrigado prefeito por sua participação, pela sua 

dedicação, então não deixaria, vou deixar aqui o meu abraço, se ele não tiver presente nossa ex-

presidente Vera Machado, pela sua iniciativa, quero parabenizar o presidente por tá tendo essa 

conquista, dentro do seu, mais um, mais, mais um preito, mais um biênio, no qual vossa excelência 

esta inaugurando essa Casa juntamente com todos os legis, fazer um pedido embora nós estamos em 

festa, como politico, como homem voltado para ao serviço, ao desenvolvimento do município, queria 

fazer um pedido ao governador mais infelizmente ele já se retirou, é vamos esperar a próxima 

oportunidade, mais gostaria que o prefeito pudesse tá atento, a este pedido da qual pra não ficar a 

duvida, e seria  prefeito, tem o projeto protocolado, na sedu, questão do calçamento do Alto Niterói, e 

Alto Niterói recebendo duas grandes obras, inaugurando duas grandes obras, recebendo um campo de 

bolo, uma praça saudável, então a comunidade já esta ampla, então peço que pudesse olhar com 

carinho juntamente com vossa excelência, juntamente com o presidente que o governador pudesse tá 

olhando esse projeto, que esta protocolado na sedu, questão do calçamento de Alto Niterói que vai dar 

mais condição de vida, toda aquela população, então tá aqui, deixo aqui minhas palavras ao 

governador né, a pessoa do prefeito que pudesse tá levando a conhecimento do governador essa 

reivindicação, do calçamento de Alto Niterói, então eu agradeço a presença de todos, todas que estão 

aqui presentes, e que nós estamos a disposição desse povo, que essa Casa, que essa Casa, com esse 

espaço amplo, ficara a disposição de cada um de vocês, um abraço a todos e que todos tenham uma 

boa noite. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Ouviremos agora o vereador de 

Cachoeiro nosso amigo Luizinho Terére. /Luizinho Terére (Vereador de Cachoeiro de 

Itapemirim):-  Eu quero aqui presidente, eu to me sentindo Papaceni, bastante a vontade eu me sinto 

na própria câmara de Cachoeiro com uma diferença a de vocês ficou melhor, maior, mais eu to 

bastante a vontade a vereadora Regina, porque as pessoas dizem que o vereador quando perde acabou, 

não acabou não João, vereador é sempre vereador, ele contribuiu para o município, participou com a 

população, e as pessoas os esquece, eu tenho três mandatos de vereador, com dificuldades Regina,  a 

senhora também foi vereadora passou pela mesma dificuldade, mais a gente se doa para o povo, olha 

que bonito, o povo todo aqui dentro, o prefeito aqui com paciência nos ouvindo, mais eu o Serginho eu 

me sinto em casa, quero aqui cumprimentá-lo, comprimentar o vereador nosso amigo, os vereadores de 

Atílio Vivacqua  o prefeito e o vice, conheço todos o Roberto, a, o Sandro, a Léa, o Zé Neto, o 
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Papaceni, eu não conhecia ainda, conheço de vista, não o conheço pessoalmente é um prazer, to vendo 

aqui que vocês tão bem, a cidade agora vai ter um local mais amplo, pra poder atender a população, 

porque são eles que são os nossos patrões, quem manda no município é a população, o prefeito é o 

gerente, e o gerente quem controla é a câmara municipal, então nós temos sim, e devemos respeitar o 

cidadão e aqui é a casa do cidadão, não é a casa do vereador, o vereador tá aqui de passagem, isso aqui 

sempre vai ter um dono e o dono é vocês, então Atílio Vivacqua tá de parabéns, brigado, Atílio 

Vivacqua tá de parabéns, o Serginho disse aqui que ela tá na extensão de Cachoeiro, e Córrego dos 

Monos é a extensão de Atílio Vivacqua, eu me sinto Zé em casa, vocês são nossos amigos, nossos 

irmãos, eu falei agora essa semana com meu amigo vereador Sandro, que eu me divirto em Atílio 

Vivacqua, eu venho lanchar,  venho em Atílio Vivacqua, eu me sinto em casa, me sinto a vontade, um 

povo simples, um povo humilde, terra que ainda tem muito a dar, muito a crescer, então Serginho 

parabéns, não vamos falar muito porque politico gosta de microfone, fala demais, e eu disse ali agora 

ao meu amigo vereador quem fala demais da bom dia a cavalo, então eu quero aqui desejar a todos os 

senhores, vereadores, vereadora, o presidente e ao prefeito, cuidem dessa Casa, mas lembre-se cuide 

ainda mais do povo de Atílio Vivacqua, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Gostaria também de registra a presença da nossa amiga Giovana Quinta, que esta presente aqui 

conosco nessa inauguração, o Elizeu Vargas, uma das pessoas que o assessora esse município e faz 

muito bem, gostaria de estar chamando pra fazer uso da palavra vereador Sandro Duarte. /Sandro 

Duarte Gariolli (Vereador):- Presidente queria tá quebrando o protocolo hoje, como essa Casa é do 

povo, eu queria primeiro dar uma boa noite a todos vocês, e que sejam todos bem vindos, boa noite, 

queria ver toda sessão com o numero de gente que tem aqui hoje, é com muita alegria que faço parte 

hoje dessa câmara de vereadores de Atílio Vivacqua, sendo inaugurada né nesse mandato, de onde 

faço parte, câmara essa que já foi motivo também de outras alegrias, de reuniões de famílias como os 

antigos carnavais, dos bailes, né e sempre foi a casa do povo,  e hoje  prefeito continua sendo a casa do 

povo, então nós queremos, eu não vou me prolongar, queremos agradecer essa pareceria que é feita 

câmara e executivo e falo de carteirinha, aqui só tem nove vereadores que estão a favor do município, 

e estando a favor do município, né eu falo com certeza esta a favor de quem tiver governando, do 

prefeito, do vice de quem tiver a frente do município, então prefeito continue contando com a gente, 

tamos juntos, como eu sempre falo com o senhor, vice Almir tamos juntos pro que der e vier, e 
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agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, boa noite muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Passo a palavra ao vice-prefeito, Almir Barros. /Almir Lima Barros (Vice-

prefeito):- Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas, é um prazer tá aqui comemorando esse 51 

anos de emancipação, de Atílio Vivacqua é tive o prazer ano passado, como prefeito em exercício a 

gente tá comemorando também esse aniversario, e ate me emocionei ouvindo o hino do município, é 

coisa que aos poucos a gente vi aprendendo mais é coisa que é muito importante, foi o ano passado que 

foi criado esse hino, no período que eu estava como prefeito, é foi criado o hino e oficializado, é 

falando da importância de cada um de vocês que participaram a um tempo atrás e que vem 

contribuindo pra esse crescimento, é a participação do prefeito Zé Luís, como o Romildo Sérgio falou, 

que ele tem uma participação é de, de , é o sétimo mandato dele, aqui na câmara, e comprimento ao 

Sérgio, comprimento ao outro Sérgio vereador, o Jovaci, o Luizinho Terére, o Itamar, o Sandro, a 

Gessiléa, Roberto Alemonge, Pedro Sampaio, José da Costa Neto, Roberto... O meu amigo Papaceni, 

gente eu sei que hoje foi cansativo, com varias inaugurações, o município merece, duas escolas, a 

ponte que eu tive o prazer de ter participar também, a gente deixou, fez o projeto e deixou em 

andamento, merecia mesmo aquela ponte, a duplicação daquela ponte, a escola a creche do Alto 

Niterói, nós terminamos no período em que eu estava de prefeito a parte mais que, concluímos a área 

externa da creche, tá de parabéns o município com obras, e obras que vão chegando é na medida do 

possível, como o governador falou, a situação financeira a crise, mais eu sei que Atílio Vivacqua com 

boa vontade vai chegar lá e vai conquistando, aos poucos essas, essas melhorias para o município tem 

51 anos de, de, de respeito, de crescimento, foi 51 anos eu tive o meu pai como prefeito em 70, tive 

meu primo, foi o primeiro perfeito em é, interventor no caso, foi em 50, e. 40, em  64 no caso, foi meu 

primo Cláudio, Cláudio Moraes, tive um outro primo também que deu a contribuição aqui no 

município foi o Hélio Lima foi prefeito por três mandatos, então da família a gente da, tem dado essa 

contribuição, e eu fiquei o período  7 meses no ano passado, pra mim foi uma honra muito grande tá 

governando o município, porque um município que eu nasci e cresci e vo viver o resto da minha vida, 

gente uma boa noite pra vocês, um abraço e parabéns pra vocês e parabéns para Atílio Vivacqua, boa 

noite. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte. /Jovaci Duarte 

Lopes (Vice-presidente):- Primeiramente eu quero agradecer a Deus, por todos nós que estamos aqui, 

a todos os funcionários que trabalharam nessa obra, em todas as obras, desde do servente, ao pedreiro 
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ao profissional, todas as pessoas sem descriminar qualquer uma, a todas as autoridades que passaram 

por aqui, é motivo de muita felicidade para mim ter meu pai minha e mãe aqui comigo, eu gostaria que 

vocês soubessem, meu pai e minha mãe, estão em pé lá atrás, né uma felicidade muito grande ver meu 

irmão também esta comigo, conosco aqui, varias pessoas que nós podemos convidar, e saíram de 

Independência, comunidade de Fura Olho, comunidade de Santo Antônio, comunidade de Nossa 

Senhora Aparecida, Alto Niterói, enfim, Centro todos vocês muito obrigado pela presença de todos 

vocês, só vim a essa tribuna mesmo pra agradecer a todos vocês, não poderia deixar de agradecer 

também o senhor Tião, motorista, seu Tião é uma pessoa que tá ai todo dia fazendo a maior linha, que 

é a que sai daqui de, de Atílio Vivacqua, vai Fura Olho, roda esses cantão tudo Independência, Santo 

Antônio,  muito obrigado a todos vocês por estar participando conosco, desta festa maravilhosa, muito 

obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Zé da Costa Neto. /José da 

Costa Neto (Vereador):- Eu quero agradecer a Deus primeiramente por mais este momento de vida, 

de trabalhos e de lutas em favor do nosso munícipio, quero comprimentar e desde de já agradecer a 

presença de todos, de todas que vieram aqui prestigiar e participar do aniversario de 51 anos de Atílio 

Vivacqua isso é muito importante, eu gostaria de destacar a fala do governador Paulo Hartung, quando 

ele fala da democracia e do processo democrático, que nós temos que com certeza defender é com 

todas as nossas forças, com todas a nossa sabedoria, que muito bem colocou aqui o diácono Isaías, né, 

lembrando lá o Salomão da bíblia que ele não pediu nada a Deus, pediu apenas sabedoria, então que 

nós tenhamos bastante sabedoria no nosso dia a dia, para lutar e brigar e para manter essa democracia, 

e ela aqui esta muito bem representada haja visto que no total de nove vereadores, nós temos 7 partidos 

aqui é com representação aqui nessa Casa presidente, então a democracia com certeza ela esta presente 

nesta Casa, esta presente neste município, então quero realmente dar este destaque, pra que a gente 

possa realmente é defender o processo democrático, defender o bom debate, a discursão e o debate da 

ideias, quero parabenizar ao prefeito José Luís e toda sua equipe, em especial e secretaria de educação 

Rita Costa, e toda sua equipe pelas belíssimas escolas entregues hoje, hoje é em nosso município, com 

padrão de obra como fora dito que cause talvez inveja ate a outras localidades, então nós tivemos a 

belíssima obra e bastante funcional, da a sociedade Pestalozzi, que faz um belíssimo trabalho aqui no 

município, de Atílio Vivacqua e nós temos que dar todo apoio e também a belíssima escola do pro 

infância, que atende lá quase 150, é 150 alunos, então outra escola de, de grande importância para o 
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nosso município hoje, e também a ponte do Lisboa né, uma grande melhoria que fora, que foi feita 

naquela ponte então parabéns ao prefeito e também parabenizar esta parceria, né do executivo com o 

legislativo de estar entregando não só, não para os vereadores, mais para toda comunidade Atilíense, 

esse belíssimo espaço bastante é, bastante funcional,  amplo também, amplo de certa forma confortável 

para receber não somente os vereadores, os funcionários que aqui trabalham, mais a toda população 

Atilíense, para que nós possamos então aqui desenvolver aqui as nossas ideias, e os nossos debates, 

quero aqui também agradecer a todos os Atilíenses de raiz né, e também os Atilíenses que escolheram 

Atílio Vivacqua pra morar, para desenvolver aqui as suas atividades, então queremos também 

agradecer a todos que lutam e pela transformação do nosso município, e eu gostaria apenas prefeito de 

talvez me voltar um pouquinho no passado é quando a gente ainda garoto descia de careta de rolimã, 

aqui nesse moro aqui não tinha calçamento né, talvez essa, o centro comunitário de Atílio Vivacqua 

tenha sido uma das primeiras obras de vossa excelência né, então fico muito feliz e satisfeito por ter, 

por ter participado um pouquinho dessa historia, tá aqui a Sônia Pio, vizinha aqui né, muito vizinha 

aqui do centro comunitário, dona Delicie, com senhor Manuel Pio, seu falecido pai, toda sua família, 

então quer dizer, é e hoje ter vivido isso lá atrás e hoje nós estarmos aqui, o vereador Sandro lembrou 

muito bem aconteceram bons bailes, bailes na época dos conjuntos, na época da musica lenta né isso, e 

também na época dos bons carnavais, então nós também tivemos a oportunidade né, já mais jovem de 

ter participado desse momento também, e agora eu é disse num discurso na sessão passada lá na 

câmara, agradeço muito a população de Atílio Vivacqua por ter me dado a honra de três mandatos de 

vereador né, então quero também agradecer este momento né nessa trajetória de estar portanto 

participando aqui desse momento histórico também de Atílio Vivacqua, como vereador então muito 

obrigado a todos, muito obrigado a todas, parabéns Atílio Vivacqua, obrigado. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Passo a palavra ao excelentíssimo prefeito municipal José Luís. /José 

Luís Torres Lopes (Prefeito):- Eu quero saudar a todos mais uma vez, muitos não teve a 

oportunidade de acompanhar as inaugurações importantes na área da educação, eu acho que escola é 

uma coisa fantástica, é uma, é um templo de fazer consciência nas pessoas, fazer pessoas pra, 

promover ações, é melhora o ser humano, escola é isso tenho certeza disso que todos que se dedicam a 

educação, estuda mais ele vive melhor, eu fico preocupa às vezes com amigos nossos jovens que não 

gosta de ir a escola, prefere as vezes coisas que não é interessante para o nosso município, mais se 
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todos nós comunidade, se esforça e convidar e falar todos os dias, nós vamos levar mais jovens para a 

escola o município será melhor, com isso eu quero comprimentar pessoas, com esse sentimento de 

feliz, não inchado tanto quanto o Romildo, mais feliz, eu sou um cara feliz, satisfeito mesmo com a 

minha vida porque, porque Deus tem me dado tanto coisa, mais do que eu pedi, que eu tenho, eu peço 

tão pouco, porque que ele me da tanto, eu tenho certeza que ele me ama demais, e eu preciso cada dia 

corresponder, quero saudar os vereadores, amigos vereadores, todos eles, Itamar, quero comprimentar 

o Almir que é vice-prefeito, Romildo que preside essa Casa, Luizinho que veio nos honrar com sua 

presença da câmara de Cachoeiro de Itapemirim, o Jovaci que faz parte da Mesa diretora dessa Casa e 

o Jordão vereador de presidente kennedy ele que cuida das nossas praias,  quando a gente tá assim 

cansado e vamos pra presidente kennedy, nas praias de presidente  kennedy, quero saudar o Zé 

Papaceni amigo que chegou e tomou conta do nosso coração, Zé Neto parceirão, Pedro Sampaio foi 

nosso secretário por quatros anos, trabalhava quase dia e noite, mais foi reconhecido o povo encheu ele 

de responsabilidade, Sandro também trabalhou conosco na gestão passada e nos ajudou demais, a Léa 

companheira esposa de um grande medico, ela ajuda também encaminha pessoas na área da saúde, por 

ai ajuda muito, Roberto nosso trator, trabalhador e o que precisa ele tá pronto pra servir, quero saudar 

os secretários do nosso município, sem eles o que eu seria, se alguém fala que eu sou um bom prefeito 

eu fico quietinho, baixo ate a cabeça, porque se eu não tivesse uma boa equipe, igual eu tenho com 

Rita na educação, e todas as pessoas que faz parte da educação, o Marcio na agricultura que tá lá atrás 

da coluna, né Marcio, o Jadson que eu acho que ainda tá trabalhando ele trabalhou tanto, que ele não 

parou de trabalhar tá lá fora ainda tá fazendo alguma coisa Jadson, a Sandra que não pode estar aqui, 

porque esta num curso em Cachoeiro, na sexta feira ela vai pro curso, estudando mais, aprendendo 

mais, não sei se a Priscila do meio ambiente esta aqui, chegada a pouco tempo pra cuidar do nosso 

meio ambiente, espero uma transformação no nosso meio ambiente, se Deus quiser, ela sabe quero 

também tá faltando outro secretário não esta, a Carolina da, da, que assumiu agora  as finanças, o Elias 

que cuidou das finanças, gabinete sempre presente em todos os lugares, a Ana Maria que me ajudou 

demais e tanto me ajudando demais na tesouraria, foi secretaria também de administração, ela não vi a 

Ana Maria, esta ai, quero hoje dia do município, agradecer a estas pessoas incentiva-las, que amanha 

temos que trabalhar mais ainda, o Tiago Gava é o mais jovem secretario saúde, meu Deus é 

problemática a saúde no nosso pais, no nosso estado, e aqui não é fácil, dependemos os profissionais 
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da saúde, com compreensão pra atender bem e tentar resolver o problema da saúde, o Niltinho deve tá 

no forro, eu nunca vi gostar de musica e futebol assim, a gente agradece muito por cuidar do esporte 

do lazer do nosso povo, porque o homem precisa trabalhar e precisa também não é, quero saudar a 

todos os funcionários da nossa prefeitura, aqueles que trabalham e as vezes não aparecem, varre rua 

né, cuida da parte de saneamento básico o esgotamento, esses serviços que as vezes fica escondido 

mais são grandes pessoas, quero agradecer a todos, todos eles sabem disso que eu amo essa gente, e se 

não fosse eles o município não seria o que é, quero comprimentar aqui o professor Duclerk, que tá ai 

que caminhou, e em todas as inaugurações, ama a nossa terra e tá ensinando o jovem a, ele tem um 

orgulho de vez em guando ele fala Zé Luís eu já preparei tanto, jovens tão todos trabalhando vivendo 

bem, o município agradece a você, eu não vou falar de cada pessoa, mais nós temos outra de luta aqui 

que tá sempre na radio Cachoeiro, tá na televisão e tá falando, e tá defendendo que é o Ademir Torres, 

representa muito bem o nosso município, as vezes algumas pessoas ainda não compreende Ademir, eu 

gostei de uma frase que ele falou no dia que nós trouxemos o secretario da agricultura pra falar sobre a 

seca, e ele falou assim queria que durasse mais 90 dias, pra gente aprender a valorizar tudo aquilo que 

nós fizemos de mau para o meio ambiente, alguém tomou aquele susto, mais ele falou a realidade, 

aquilo que meu pai as vezes falaria, então Ademir continua nessa luta, que nós precisamos de pessoas 

igual você que luta, sem vencimento, voluntariamente, e com essas pessoas que eu falei eu quero 

saudar a todos,  todos, o produto rural que produz, o empresário todo segmento que fortalece a 

economia do nosso município, todos, eu fico todo ano acompanhando, as informações da DOTE que é 

o movimento econômico do município, e fico olhando aquelas pessoas que, que produz mais, que 

serve mais o município e eu tiro o chapéu pra essas pessoas que eram pequenininhas e cresceram com 

dificuldade, e a gente precisa ter essas pessoas como professor também, todo jovem ele precisa olhar 

um homem bem sucedido, aquele que começo de baixo, e hoje as vezes tem uma empresa dando 

emprego a tanta gente, produzindo esse é um grande professor, nós precisamos prestar a atenção, nas 

coisas que acontecem em nossa volta pra que gente poder chegar onde queremos, eu prestei muito 

atenção, eu me lembro uma vez quando eu fui candidato pela primeira vez, um senhor de idade falou, 

eu não vou votar em moleque, porque se homem velho não resolve o problema do nosso município, vê 

se eu vou votar no Zé Luís, que é um moleque, ganhei a eleição fui na casa dele tomar um café com 

ele, e ele eu admiro demais ele já partiu,  me ensinou tanta coisa que eu lembro dele ate hoje, e é isso 
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que nós precisamos aprender com pessoas que tem coração e que não tem vaidade, porque a vaidade é 

a desgraça, é a anti-sala da derrota a vaidade,  eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz nada, quem fez foi as 

pessoas, entendeu, eu quando vou inaugurar as coisas eu fico tremendo, porque eu não quero me 

aparecer, mais tem que fazer eu vou lá e faço, mais o povo que fez, é o contribuinte que ajudou a gente 

a construir tudo isso que tá ai, eu quero falar pra vocês que nós recebemos o ano passado uma 

escavadeira para atender o produtor rural e a situação da seca era tão grande que nós reunimos o 

conselho do royalties do petróleo, que é o desigualdade social, e o conselho né Ademir  autorizou nós 

compramos outra maquina pra ajudar mais o produtor rural a fazer barragens, já tá na frente da 

prefeitura, agradecer o presidente da câmara e os vereadores porque me convidou para estar aqui, me 

ceder esse momento pra mim falar de coração, quero agradecer aquelas pessoas que gostam de Atílio 

Vivacqua e vieram visitar, o Elizeu, já tá ate cochilando o Elizeu, mais gente eu gosto de Atílio 

Vivacqua, se vocês gostarem todos vocês igual eu gosto que maravilha, obrigado, muita paz no 

coração e felicidade. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Antes de encerrar eu queria 

fazer um agradecimento especial aos funcionários dessa Casa que durante essa semana a correria que 

foi pra que essa inauguração acontecesse, as meninas dos escritórios esqueceram das unhas bonitinhas, 

esqueceram ai dos cabelos arrumados e foi uma semana de trabalho bruto, eu nunca esperava de ver 

essas meninas carregando mudanças e tão que me surpreenderam ai, com as meninas carregando mesa 

nas costas, e hoje as duas horas da tarde ainda estávamos aqui pra terminar de ajeitar as coisas pra que 

esse momento acontecesse, então de coração a todos os funcionários dessa Casa obrigado pela 

dedicação que tiveram nesta semana, que tiveram nessa semana conosco, nós vamos ter agora aqui na 

área, o Zé Luís falou de bolo, o cardápio quem passou foi o vereador Itamar é bolo com ki suco, não é 

isso rsrsrs, o cardápio foi o vereador Itamar que passou que escolheu, então registramos a presença do 

vereador de Cachoeiro Maitã, obrigado pela presença meu irmão participe da festa conosco, lá em 

cima aqueles que não quiserem visitar, lá tá aberto a visitação ao encerrar, que possam conhecer as 

instalações dessa Casa que ficaram maravilhosas então depois do encerrado pode subir, agradeço 

novamente aos ex-prefeito Jiló, ao ex-prefeito Reginaldo que nos prestigiaram aqui nessa sessão e 

depois de tomarmos, comermos  a broa e o ki suco, né Itamar teremos ali um forro na praça, ali com 

forro country, que a gente possa estar comemorando ai 50 anos de emancipação desse município, 

agradeço também a presença da Regina, que sempre tem vindo nas nossas reuniões, nas nossas 
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comemorações, e a todos vocês que se deslocaram da vida, das suas casas pra participar conosco dessa 

realização, que a gente possa ficar ai comemorando ate mais tarde, mais essa data de emancipação 

politica desse município, obrigado pela presença de todos, esta encerrado 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, 10 de Abril de 2015. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


