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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2015. 

 

Aos dezessete dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, às dezessete horas, reuniu-se o Poder 

Legislativo Municipal no Plenário Édson Luiz dos Santos na Sede da Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua, situada na Praça 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):- Vamos tomar os nossos acentos aqui para começar, senhores com a graça de Deus eu 

declaro aberta mais uma sessão ordinária dessa Casa, gostaria de estar convidando o vice-presidente 

dessa Mesa diretora o vereador Jovaci, convido também o secretario Itamar Moreira dos Santos, nosso 

procurador doutor Moacyr, que façam presente a Mesa diretora, gostaria de estar pedindo o vereador 

Pedro Sampaio, para que fizesse a leitura do texto bíblico que se encontra em Isaías 18 versículo de 1 

ao 4. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Ai da terra dos insetos zumbidores que se acham 

entre os rios do etio, da Etiópia que manda os embaixadores pelo mar, embarque de popilio, de papiro 

sobre as aguas, partam nos seguido valores, partam mensageiros valorosos, para uma nação de gente 

alta e bronzeada, e o povo temido em toda a parte, e um povo forte e dominador cuja terra é cortada 

por rios, todos vocês a habitantes do mundo, e moradores de toda terra, quando se levantam nas 

colinas, uma bandeira, olhem para ela quando tocar a trombeta escute-las para Javé que me diz eu fico 

quieto e observando aqui a minha  morada como calor sufocante da luz do sol e como nuvem de 

neblina ao calor da colheita, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Passo a palavra ao vereador secretario Itamar, para que faça a leitura da ordem do dia. /Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- Vereador, vereador Zé Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- 

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

Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Jovaci 

Duarte Lopes. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretario):- Itamar Moreira dos Santos, presente, Pedro de Oliveira Sampaio. /Pedro de Oliveira 

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

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

Geraldo Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Presente. /Itamar Moreira dos Santos 
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(Secretario):- Gessiléa Sobreira da Silva. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Presente./ 

Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Romildo Sérgio Abreu Machado. /Itamar Moreira dos 

Santos (Secretario):- Projeto de lei numero 006 de 2015, subst, substitutivo ao projeto de lei 005 de 

2015, autoriza ao município de Atílio Vivacqua incluir ação do PPA 2014 a 2017, lei numero 1041 de 

25 de dezembro de 2013 na LDO, o numero1072 de 29 de agosto de 2014 e abertura de credito 

especial, para abertura de credito para a inclusão de despesa não previsto para secretaria municipal de 

assistência social e de outras providencias, projeto de lei 058 de 2014, define imóvel pertencente a 

municipalidade como bem dominical, autoriza o poder executivo aliena-lo e dar outras providencias, 

ata da 3ª sessão ordinária da câmara municipal de Atílio Vivacqua, realizada no dia 24 de fevereiro de 

2015, ata da 4ª sessão ordinária, poder legislativo, ata da 4ª sessão ordinária da câmara municipal de 

Atílio Vivacqua realizada no dia 03 de março de 2015, retorno a palavra ao presidente. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Dando continuidade ao nosso primeiro expediente, convido o 

nosso vereador líder do prefeito Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Quero agradecer 

a Deus por mais esse momento, quero comprimentar a todos, boa tarde, comprimento o nosso 

presidente, nobre colega vereador Romildo Sérgio, comprimento o nosso vice-presidente, nobre colega 

vereador Jovaci Duarte, quero também comprimentar o nosso secretario nobre colega Itamar Moreira 

dos Santos, comprimento também com uma boa tarde o nosso procurador doutor Moacyr, 

comprimento a todos nobres colegas vereadores, comprimento a nobre vereadora Gessiléa, todos os 

funcionários que nos auxiliam na sessão de hoje, com relação a pauta, os projetos em pauta nesta noite 

nesta Casa, que é a questão do projeto lá daquele imóvel pertencente a municipalidade, ao lado da 

rodoviária, já esta ai, a vários, a vários dias nesta Casa pra apreciação de todos os colegas vereadores, 

projeto fizemos a defesa do mesmo entendemos que é um projeto que trás um interesse ai para o, não 

somente para a prefeitura, mais também para a sociedade Atilíense, porque estabelece uma parceira, 

estabelece na verdade uma licitação de uma, de um imóvel que hoje ele se encontra subtilizado, pela 

municipalidade, com a venda do mesmo né o é município poderá apurar um valor importante que 

poderá ser utilizado em  investimentos,  em outros investimentos, que trarão novos investimentos, e 

trarão grandes benefícios para a nossa comunidade, com relação a nossa ao projeto 006 é um projeto 

substitutivo ao projeto de lei 005/2015, e eu conversei nos dia de hoje, com o nosso, com o chefe de 

gabinete do municipal, executivo, e segundo o Elias nos colocou e a ai também por uma gestão 
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qualificado do nosso presidente vereador Romildo Sérgio, que alertou o executivo naquilo que 

desrespeita a essa questão da nomenclatura da secretaria municipal de assistência, que nós votamos 

aqui a alteração dessa nomenclatura, e os projetos sempre que vem dessa secretaria vem como 

secretaria de ação social, então esse projeto substitutivo, não sei algum,  se tem mais algum ponto a ser 

verificado analisado, a ser revisto, ser modificado, mais a informação que nós temos é seria a principio 

esta de substitutivo, portanto adequando ai trazendo ai o verdadeiro nome da secretaria que hoje cuida 

ai do nosso município, então ao invés de ação social, secretaria municipal de assistência social do 

município de Atílio Vivacqua, projeto que pede abertura de credito especial, são programas que já 

estão em andamento no município no ano de 2014 só que por um lapso não, esse, então a previsão 

desse recurso não constam na LDO, e nem constam no PPA  para 2014 a 2017 né tanto no orçamento 

quanto no PPA são foram aprovados aqui nessa Casa, então apenas para acerta o nome ai dessa, desta 

secretaria e portanto ai na câmara o projeto dando ai abertura de credito especial para que possam, ser 

incluídas essas despesas que não estão previstas nem na LDO e nem no PPA que elas possam ser 

inseridas e o município possa desenvolver esses projetos tão importantes para, para aquelas pessoas 

mais carentes do nosso município que dependem desses programas, desses recursos para poder 

portanto é serem atendidos ai pela nossa municipalidade, agradeço, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge, vereador Jovaci, vereador Itamar, Pedro 

Sampaio, Sandro Duarte, Zé Papaceni, vereadora Gessiléa, abrindo o segundo expediente do dia 

convido novamente o vereador líder do prefeito Zé da Costa Neto, vereador Jovaci, vereador Zé da 

Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- É eu volto a essa tribuna para falar ao presidente aos 

nobres colegas vereadores apenas para, para solicitar a nesta presidência, nesta Mesa diretora, para que 

possa estar colocando, esse projeto pra assistência social em votação por se tratar de um projeto é de 

grande importância para o nosso município, principalmente para aquelas pessoas que dependem 

dessas, desse atendimento da área social, então é importante que a gente teja votando esse projeto 

ainda na sessão de hoje, para que o município possa estar é preparado, tá apto a receber esses recursos, 

a maioria desses recursos são repasse do governo estadual do governo federal, que o município esteja 

preparado e apto a receber esse recurso ai, e que a gente não possa correr nenhum risco de perda de 

receita, então é solicito a essa presidência a essa Mesa diretora, que a gente possa com os devidos 

pareceres das comissões nós passamos votar esse importante projeto ainda na sessão de hoje, eu queria 
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também presidente aproveitar esse momento para dizer que com relação a homenagem que foi feita 

por essa Casa com relação internacional das mulheres, foi uma decisão bastante acertada, é onde os 

vereadores decidiram realmente prestar a homenagem as mulheres do nosso município através da 

vereadora Gessiléa, e dizer que realmente foi uma sessão bastante, bastante calorosa, bastante 

envolvente, bastante importante né, então parabéns presidente por esta organização, parabéns a todos 

vereadores, pela, pela bela pela participação, pelos,  pelas falas que foram ditar aqui, não somente em 

favor da nossa homenageada vereadora Gessiléa, mais em favor de todas as mulheres do nosso 

município, do nosso pais, do nosso Brasil, então parabéns presidente, parabéns a todos os vereadores, a 

todas as pessoas que aqui tiveram a gente agradece, parabéns a todos os funcionários dessa Casa, 

também que assessoram aqui muitíssimo bem, é a realização desta, desta bela homenagem ai para as 

mulheres Atilíenses e principalmente ai para a nossa é vereadora ai Gessiléa, então isso ai foi motivo 

de grande satisfação, é motivo de grande alegria, e um outro motivo também de grande alegria e eu 

prestei bastante atenção nas falas da vereadora Gessiléa, fiquei muito satisfeito é claro em tudo aquilo 

que ela, que ela disse, que ela pronunciou aqui naquela data, mais eu fiquei muito feliz quando ela 

disse que, que quem sabe que em 2016, ao é invés de uma mulher e oito homens, nós tenhamos aqui o 

inverso né oito mulheres vereadoras e um homem é vereador eleito nesse plenário, e eu queria ainda, o 

que me deixou ainda mais feliz foi quando a vereadora é disse que quem também, sabe também, quem 

sabem também que é  que em 2016 o nosso munícipio vai eleger também uma mulher prefeita, na 

nossa cidade, e ai eu fico muito feliz de ouvir isso de uma vereadora que na eleição de 2008 foi a 

vereadora mais, com  a maior votação nesta cidade, neste município, na eleição de 2012 é se não me 

engano teve a quarta votação  né, é do nosso município então uma pessoa ai capacitada, é preparada, 

tem uma atuação muito marcante aqui nessa câmara, e também é na nossa sociedade e também é do 

meu partido PSDB né, então quero lhe dizer vereadora Gessiléa, a todos, a gente nós é claro 

respeitamos a todos os partidos, todas as lideranças, é mais um momento ai de  transição, então na hora 

realmente da gente pensar o que vai acontecer, o que poderá acontecer  em 2016, eu quero dizer que o 

PSDB, ele vai estar participando ativamente, do processo 2016 quem sabe, quem sabe né um conversa 

ai com vários partidos, vamos buscar as parcerias ai necessárias, e parcerias objetivas e esta lançando 

ai um candidato quem sabe ai uma candidata, para disputar as eleições majoritárias nesse município,  

então quero realmente vereadora é lhe parabenizar por toda sua fala, e essa fala politica e realmente 
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ficou marcada, e então dou os parabéns, realmente fiquei muito feliz, é por essa colocação de vossa 

excelência, e dizer que é isso ai, nós que estamos, somos mandatários, as lideranças que não estão nos 

mandatos mais tem uma ligação politica ou tem algum partido ou tem, interesse na politica, o 

momento realmente começa, esta se iniciando nós precisamos realmente nos colocarmos a disposição, 

estabelecer os diálogos estabelecer as parcerias, e claro tudo claro sempre pensando no  melhor para o 

nosso município, para nossa, para nosso querido povo de Atílio Vivacqua, vereador vossa excelência 

queria... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Se esse homem... /José da Costa Neto 

(Vereador): A sim claro com certeza, com certeza o processo vai estar bastante aberto os homens 

poderão também, é claro...  /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vossa excelência não 

entendeu, ele falou que o homem que vai tá aqui mais as sete mulheres vai ser ele... /José da Costa 

Neto (Vereador): O vereador, o segundo mais bem votado, mais na eleição passada, mas com certeza 

se for candidato novamente vai angariar ai bastantes votos, e todos os vereadores daqui, que vossa 

excelência possa realmente votada aqui, para essa Casa a parti de janeiro de 2017, mais eu fiz questão 

presidente de estar colocando isso ai, mais uma vez ai ate estendendo as homenagens as mulheres, 

mais uma vez parabenizar a vereadora Gessiléa por ser mulher, e ter se colocado ai, ter feito essa fala 

politica tão importante, neste momento para o município de Atílio Vivacqua, essa Casa isso enobrece 

bastante esta Casa e, e toda conjuntura politica ai do nosso município, então parabéns, e vamos 

conversa, vamos amadurecer a ideia, isso é muito importante,  muito obrigado. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Lembrando os colegas vereadores tenham uma preocupação, a mais 

esse ano quem não organizar os partidos tá fadado a ficar fora porque não vai ter mais coligação, já foi 

já a primeira votação, passou a coligação apenas proporcional, e provavelmente foi de 90% não haverá 

coligação, então o partido que tiver organizado e com numero de candidatos suficientes, para atingir o 

processo eleitoral, ele pode ter uma votação expressiva mais corre o risco de ficar de fora, da mesma 

forma, então se organizem nós tamos ai no mês quatro, falta seis meses apenas para organizar os 

partidos, vereador Jovaci, vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Quero 

comprimentar a Mesa, o presidente Romildo Sérgio Abreu Machado, o vice-presidente Jovaci Duarte, 

assessor jurídico desta Casa doutor Moacyr, nobres colegas vereadores, é pessoas que trabalham aqui 

nessa Casa de Leis, o Adauto meio casando, é hoje eu quero aqui agradecer também, o prefeito José 

Luís que teve em Antas e fizemos uma reunião onde, e aonde já estamos sendo feito um poço artesiano 
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para que possa se Deus quiser a comunidade ter uma agua, também de qualidade porque travessamos 

uma seca terrível, e eu acredito que pelo meus conhecimentos que daqui uns trinta dias aquele poço vai 

tá pronto, e ontem tive também a oportunidade, fizemos um mutirão, em Antas do tratamentos de 

aguas, e onde participei, eu e mais o Edimar, que o Ademir Torres levou, fizemos uma cerca ficou por 

nossa conta levantamos, amarramos e fizemos um barramento bom, ficou acertado, e ontem ate  o 

Jader falou pra mim e o Wesley que hoje eles ate viriam aqui, mais acho que ate tiveram o vereador 

Jovaci também e fizemos e ai também trocaram as portas, acho que o prefeito já mandou levar as 

portas, porque tava estragada, já botaram novas portas, ali realmente uma obra que de qualidade um 

tratamento de agua caríssimo, tem um valor tremendo e a gente graças a Deus, é eu assim acho que a 

comunidade esta de parabéns, que ali tem um posto de saúde,  temos também o colégio, e com certeza 

não pode faltar a agua se Deus assim permitir, e o projeto da assistência social, veio assim falando 

ação social, hoje assistência social a gente fica né presidente, eu to falando vereador Itamar, a gente 

fica, a gente as vezes leva alguém para que possa ver ser consegue alguma coisa na assistência social e 

é muito triste quando você saiu assim de mão vazia quando você faz um pedido, pra tentar ajudar a 

pessoa, e a gente gosta de entender o projeto, que se votarmos, a gente vai tá dando mais 

tranquilidades as pessoas que realmente são necessitadas, porque hoje realmente eu vi, tive a 

oportunidade de ver, e acompanhar, hoje é feita assim uma burocracia tremenda é muitas são as 

documentações, são ali preparadas eu já vi fazer visita na casa de alguém, a pessoa realmente  carente 

que não tem como fazer, construir nem um banheiro e realmente foi assim é falado que foi é, que não 

tem condições mais que bate fica ali e não ter resultado, porque isso ai, porque o projeto tá dizendo 

que não põe, que não é, não prevista né, é isso ai, despesas não previstas no orçamento, então é o 

seguinte realmente nobres colegas nós temos que fazer um estudo melhor, analisarmos, pra que nós 

não possamos estar votando coisa também que não esta na nossa, nossa ossada, mais tentar, eu por 

exemplo, tentar fazer um estudo melhor sobre o projeto, porque é muito difícil chegar ali naquela 

pessoa que realmente comprovou que ele não tem condições, de nada e ele sair de mãos vazias, porque 

hoje tem muitas pessoas carentes que realmente ele prova, tem comprovantes que não tem condições 

de construir, então por esse motivo eu deixo aqui, dei meu parecer favorável e sou favorável ao 

projeto, muito obrigado, boa noite a todos. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Pedro de Oliveira Sampaio, vereador Sandro Duarte, Zé Geraldo Papaceni, vereadora 
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Gessiléa, então vamos passar a votação do projeto de lei 006 de 2015 substituto ao projeto lei 005 de 

2015, que autoriza ao município de Atílio Vivacqua, a incluir ação no PPA 2014 a 2017 sob a lei 1041 

de 25 de novembro de 2013 e LDO 1072 de 29 de agosto de 2014 e abertura de credito especial não 

prevista na secretaria municipal de assistência social e da outras providencias, na verdade essa ação do 

governo ela não era prevista em lugar nenhum, porque ela não tinha PPA,  ela não tinha no 

orçamento, e não tem cobertura orçamentaria, o que nós estamos fazendo, né, é legalizando a intenção 

do município de levar a diante esse projeto, votação apenas, regime de urgência, vereador Sandro. 

/Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro. /Pedro de Oliveira Sampaio 

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

Neto (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Zé Papaceni. /José 

Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Favorável. 

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Votação, votação do projeto 006 na integra, 

vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza 

(Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro. /Pedro 

de Oliveira Sampaio (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- ZÉ 

da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Vereador Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- 

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

Lopes (Vice-presidente):- Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Presidência 

também vota favorável, aprovado por unanimidade o projeto de lei 006 de 2015, atas da terceira sessão 

ordinária da câmara municipal de Atílio Vivacqua, realizada 24 de fevereiro de 2015, vereador Sandro. 
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/Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereadora Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Favorável. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro. /Pedro de Oliveira Sampaio 

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

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

Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Ata da quarta sessão ordinária do poder legislativo realizado, ah desculpe Vereador 

Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Favorável. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade a ata da terceira sessão ordinária 

da câmara municipal, ata da quarta sessão ordinária da câmara municipal realizada em 03 de março de 

2015, vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Favorável. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Gessiléa. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Favorável. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Roberto. /Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- 

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pedro Sampaio. /Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- ZÉ da Costa 

Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Zé Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Itamar. /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Favorável. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Jovaci. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- 

Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovada por unanimidade a ata da 

quarta sessão ordinária, desculpe da câmara municipal, aberto o horário e liderança PSB, vereador 

Pedro Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Senhor presidente aproveito o horário de 

liderança pra fazer, pra fazer meus comprimentos a Mesa, presidência na pessoa do vereador Romildo 

Sérgio, vice-presidente vereador Jovaci, secretario Itamar, nosso assessor jurídico doutor Moacyr, boa 

tarde, boa tarde a todos os nossos nobres colegas vereadores, vereadora Gessiléa boa tarde quero 

aproveitar o horário de liderança exatamente pra falar, aproveitar aqui o gancho, nas palavras do 

presidente, quando ele falou a questão da politica no nosso pais, quero aqui, render aqui minhas 
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considerações a sessão solene, é nossa vereadora Gessiléa a qual foi homenageada, quero agradecer a 

gentiliza de todos os nobres vereadores na ocasião é que, na verdade foi uma indicação vereador 

Pedro, parceiro nesta Casa com a colaboração de todos os vereadores, e com certeza é todos com muita 

tranquilidade, com muita capacidade de estar né nessa concordância devido os trabalhos da vereadora 

nesse município e não só ser a vereadora homenageada mais representando todas as mulheres do 

município, então quero aqui então render minhas considerações, né ao dia internacional da mulher e 

dizer que né esse, esse talento ai da mulher na presença,  a sua presença, politica ai do pais é muito 

importante, é ate porque as mulheres são muito mais empenhadas do que nós homens, mais 

organizadas, e hoje nós passamos num momento né no pais, em que é representado por uma mulher 

mais com certeza né, nem todas as mulheres levara a situação da atual forma que tá, nós não podemos 

deixar de tirar a nossa confiança delas, nossa credibilidade nela, no potencial das mulheres que possam 

estar ai diante dos poderes públicos, administrando nosso pais, nosso município é na qual é um direito 

a todos, então quero render aqui meus, minhas considerações, e parabenizar mais uma vez a vereadora 

pelo seu trabalho, pela sua dedicação, quero aqui deixar meus parabéns a ela e também a todo 

secretariado do prefeito municipal, com a sua presença valorizando esse momento importante né, vice-

prefeito, secretariado, secretaria de educação aqui presentes né em massa, com a secretaria, com os 

servidores, da educação fazendo a sua parte diante da, desse, desse importante, desse importante 

momento na vida né dos Atilíenses, então isso que eu queria fazer minhas considerações, e também 

dizer presidente quando o senhor falou ai a questão dos partidos se organizarem, eu fiquei muito 

tranquilo, que no ultimo sábado já, no dia, no dia  14 nós estivemos reunidos com o diretório, estadual 

do PSB né ao qual eu participo, temos dois vereadores na Casa, e onde o partido já tá se organizando 

na questão de é pensando na politica 2016 então a proposta que temos é com a quantidade de 

vereadores e prefeitos eleitos pelo partido, né por mandatos a intenção é de avançar né, alavancarmos 

esse numero de prefeitos e vereadores, então o partido já tá se organizando já estamos pensando, né em 

uma próxima politica, apesar de termos é tido a derrota né o grande politico estado do Espírito Santo 

que é, que é o nosso atual governador, né...  /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Derrota 

politica... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Mais nós temos, é eu quis dizer isso nós 

perdemos pro atual governador... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Perderam pro 

atual... /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Então é isso a gente tá bastante ciente, e também 
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muito tranquilo nessa, na ocasião tivemos uma, uma falas do ex-governador Renato Casagrande e dele 

te deixado bastante tranquilo que nós temos um senário ai bastante, é o PSB é um partido que ainda 

não surgiu nomes envolvidos na corrupção, então a gente fica muito tranquilo é, é a qualquer 

momento, é qualquer politico ele pode tá envolvido, nessa situação em que tá o pais hoje, mais o PSB 

é garantido que, o partido socialista brasileiro ele é um partido que dentro dos seus regimentos, dentro 

dos seus trabalhos, nessa é safo dessa situação, estamos ai nos organizando para uma próxima eleição e 

que é, e tamos muito tranquilo, e o ex-governador deixou muito claro que se tem alguma dificuldade 

quanto ao governo, com certeza não se da conta, em relação ao que deixou nos né cofres públicos do 

espirito santo, deixou é fechou a conta batendo, em todos os, todas as contas e se houve corte em 

alguns gastos, em relação a crise não é do governo anterior nós vamos garantir que não foi em relação 

ao governo anterior, mais uma vez eu falo com muita tranquilidade com muita base, então quero deixar 

aqui minhas considerações, ao partido e que nós possamos continuar ai com uma politica, usando  

bastante democracia, usando toda nossa capacidade, na politica brasileira, muito obrigado. /Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só aproveitando um gancho ai nas falas do vereador Pedro, 

meu partido é dos louvores que é o Democratas, lá naquela lista também dos 50 envolvidos ali na 

Petrobrás não tem nem um deputados, nem um, senador, nós também estamos safo ai daquela, daquele 

pente fino, como se diz ai na linguagem sem problema e eu fico muito triste com toda essa votação da 

reforma politica e que tá sendo proposta para ser votada no final de março, eu tive com o senador 

Ricardo, e tive com o deputado federal e, na verdade três deputados federais e a tendência é quem for 

lutar por uma mandato, lutar por um mandato de dois anos, e nós sabemos pro vereador já é ruim, e 

pro perfeito já é ruim você no primeiro ano não consegue realizar nada porque compra uma lâmpada 

no primeiro mandato você levar seis meses ate licitar ate comprar e a maioria que  tá aqui sabe o que 

eu to falando, no segundo ano de eleição você já pode atender não pode fazer nada, então para o 

candidato a prefeito, seria pra mim um desastre além da eleição ser muito caro nesse pais, nós fazemos 

uma eleição e não valorizarmos, pra mim o mais correto o mais econômico para o pais, e mais sensato, 

seria a prorrogação desse mandato de dois anos, você é secretario do prefeito, num mandato de dois 

anos o gasto é o mesmo, e você consegue realizar quase nada, né a gente fica ate triste, eu não tenho 

essa pretensão de ser candidato a prefeito,  de forma alguma principalmente depois de ser secretário do 

prefeito por dois anos é um balde de agua fria, na minha pretensão no caso se tivesse esse interesse, 
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mais graças a Deus não tenho, e fico triste o município ter um candidato apenas dois anos, e quem vai 

perder é o município, nós sabemos que vai ser seis meses de administração perdidos é zero, ate os seis 

meses pra arrumar a casa, depois começa a engatinhar, é e é muito difícil com o ministério publico ai e 

as leis serão votadas apertando, vai ser muito difícil prefeito trabalhar e pedir voto com a maquina na 

mão, se bem provavelmente será a ultima reeleição mais essa e deve ainda passar pelo mandato 

tampão de dois anos, depois dessa reeleição fica vai ser só passada no orçamento, vereador do PSDB, 

horário de liderança. /José da Costa Neto (Vereador):- Senhor presidente, nobres colegas vereadores,  

é vereadora Gessiléa, é quero senhor presidente, é não poderia deixar de, de neste momento 

parabenizar claro respeitando todos os partidos né, todas as correntes partidárias é respeitando é as 

ideologias partidárias do nosso pais, e também respeitando as decisões, por voto que foram tomadas 

nas eleições do ano passado uns votaram em um candidato outros votaram em outros, mais respeitando 

a todos esse conjunto, eu quero aqui parabenizar o povo brasileiro, parabenizar o povo brasileiro que 

em um grande ato é democrático e pacifico, que fora feito no ultimo domingo, tenho certeza que todos 

acompanharam, e aqui no estado do Espirito Santo então foi uma coisa fantástica,  quando você vê a 

terceira ponte é, é lotada de, de pessoas jovens, idosos, homens, mulheres enfim, todo conjunto da 

sociedade participando efetivamente, democraticamente, mais dando sinal para o governo federal que 

as coisas não tão, tão boas assim, muitas coisas foram faladas nas eleições do ano passado, não se 

concretizaram neste início desse ano  de 2015,  então quero parabenizar a todas as pessoas que foram 

as ruas é brigar ai por melhoria de vida do povo brasileiro, então fica aqui, os meus parabéns foi 

realmente uma, uma grande festa uma grande manifestação, quando você vê em São Paulo, mais de 

um milhão de pessoas nas ruas então uma, uma coisa, um momento muito histórico né aqui no nosso 

pais, então isso a gente espera que o governo federal, a presidente Dilma, possa estar sensibilizada e 

atenta para tudo, por tudo que esta ocorrendo, a insatisfação do povo brasileiro para que ela possa 

então é reorganizar o seu, o seu mandato, o seu, seu governo e dessa forma então trazer ai as mudanças 

né, as promessas, tantas promessas que ela fez em campanha que ela possa realmente colocar em 

pratica para que as nossas vidas né, aqui no nosso pais possam realmente ter um avanço,  em termos de 

qualidades, em termo de conquistas, temos ai as reformas também que estão sendo aguardadas pela, 

pela população, tem questão da reforma politica, questão da reforma tributaria, uma serie de reformas 

que precisam realmente ser implementadas, e a gente espera que esse sinal é cheque também ate o 
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congresso nacional, ate o senado federal, a câmara dos deputados para que eles possam realmente é 

implementar e executar essas reformas para o bem da, da nossa democracia e para o bem da nossa 

povo brasileira, mais uma vez parabéns ai a todos os capixabas, a todos os brasileiros que foram as 

ruas, é uma manifestação pacifica ai, lutar pelos nossos direitos, lutar pelos nossos, pela melhoria de 

vida no dia a dia e quero aqui é claro a gente respeita a  colocação as falas do nobre colega vereador 

Pedro Sampaio, mais não querendo direcionar nem mérito nem imérito para o ex-governador, nem 

para o atual governador, mais quero dizer que todos nós aqui conhecemos o Paulo Hartung, Paulo 

Hartung governador de oito anos, que pegou o Espirito Santo lá trás numa situação, uma situação 

deplorável, uma situação de quebradeira realmente, eu sou funcionário publico estadual, naquela época 

nós chegamos a ter quatro salários atrasados, né folha de pagamentos ai quatro salários atrasados, e o 

Paulo Hartung é realmente quando chegou no governo colocou o salario do funcionário em dia, elevou 

a auto estima todos e  a começou a trabalhar e resgatar o Espirito Santo e fazer com que o nosso estado 

pudesse avançar em todas as áreas ser o Espirito Santo que é hoje, então tenho certeza por ter 

acompanhado o Paulo Hartung e também por ter votado no Paulo Hartung nessas três eleições, pelo 

que ele já demonstrou tenho certeza que ele fara um grande governo nesses quatro anos, e o povo 

capixaba portanto votou e o elegeu com certeza uma coisa esta sendo feita em questão de cortes de 

contensão de despesas, com certeza ele sabe o que esta fazendo no senário a nível nacional a nível 

mundial não é muito bom em relação ao que era em 2014, 2013, então colocar o pé no freio neste 

momento é realmente uma coisa que precisa ser feita e se ele esta fazendo, é porque sabe o que esta 

fazendo né então a gente tem certeza que passado ai esses seis meses de governo, com certeza no 

segundo semestre as coisas vão começar acontecer e o estado vai estar pronto e preparado pra levar os 

investimentos que precisa ai para principalmente para o interior do estado, nossos municípios que tem 

menor poder de capacitação de recursos, com certeza o Paulo Hartung fara ai um grande governo, é 

descentralizando o seu governo, levando os investimentos e melhorias principalmente para os 

munícipios do interior, então vereador só to dizendo o seguinte, é sem dar mérito e imérito nem pra um 

nem pra outro apenas dizer que eu confio no Paulo Hartung com certeza vai fazer um grande governo 

no estado do Espirito Santo, obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Antes de 

finalizar a conclusão que eu tenho em mente dessa situação que nós vivemos hoje nesse pais, primeiro 

que não existe nesse pais um partido organizado igual o PT, não tem, nós defendemos, eu defendo 
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outra sigla, mais o partido mais organizado, desse pais é o PT, e o melhor, não votei não votei no PT, 

votei com Aécio, é a melhor coisa que aconteceu para o Aécio, foi ter perdido a eleição se ganha a 

situação era a mesma na mão dele, o PT ia ficar endeusado, e o Aécio  o PSDB ai carregando todo esse 

fardo e pior ainda com afronta, e opinião popular, de que não sabe governar que nem o PT, porque essa 

situação ia acontecer, no governo do Aécio, no governo da Dilma, ela ia acontecer, felizmente isso 

continua na mão do PT, as coisas vão aparecer, entendeu, pelo menos a impressão que temos é que o 

governo varia tudo pra debaixo do tapete antes da eleição passou a eleição, levantaram o tapete e nós 

vamos realmente poder ver que agora, como estava sendo o Brasil administrado naqueles quatro anos 

da Dilma, e agora teremos essa crise que, que acerca o pais, eu também acho que o maior premio para 

a presidente vai ser a retirada do governo, então não tendo mais matéria a deliberar esta encerrada a 

sessão. /E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Aline Cardoso dos 

Santos, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 17 de Março de 2015. 
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