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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2015. 

 

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

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

Atílio Vivácqua, situada na Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/nº, Centro, Atílio Vivacqua – 

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

Machado (Presidente):- Quero pedir os colegas vereadores que se assumissem seus assentos por 

favor, boa tarde com a graça de Deus eu declaro aberta mais uma sessão ordinária desse legislativo, 

gostaria de estar convidando o vice-presidente Jovaci pra fazer parte aqui do seu assento aqui na Mesa 

diretora, convidando também vereador e secretario Itamar e o nosso procurador doutor Moacyr, 

gostaria de estar pedindo a vereadora Gessiléa pra que se fizesse a leitura do texto bíblico que se 

encontra em Jó capitulo 36, Jó 36 versículo de 26 ao 33. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- A 

grandeza de Deus supera todo conhecimento, e os números de seus anos incalculáveis, ele reúne as 

gotas da aguas e de suas fontes destina as chuvas, as suas nuvens se derramam e chuviscam, e a chuva 

caem abundantemente sobre o solo, não se pode calcular a extensão das nuvens, e a altura de sua tenda 

celeste, ele espalha diante de si uma neblina, cobre o topo das montanhas com a chuva alimenta os 

povos, dando comidas aos habitantes, enche as mãos com raios e atira no alvo certo, pronuncia a 

chegada dele e a sua ira sua ira se acende contra a injustiça, palavra do Senhor. /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Quis o destino que nós fossemos agraciados com a primeira sessão 

dessa Casa com chuva e a funcionaria separou a leitura que fala da bença da chuva, né fomos 

agraciados ai com a primeira, primeira sessão dessa Casa agraciados com a chuva, passo a palavra, 

palavra ao vereador secretario Jovaci pra que faça a chamada nominal dos vereadores e a ordem do 

dia, desculpe vereador Itamar.  /Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- José da Costa Neto. /José 

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

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

José, José Geraldo Papaceni. /José Geraldo Papaceni (Vereador):- Presente.  /Itamar Moreira dos 

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

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

(Secretario):- Gessiléa da Silva Sobreira. /Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Presente. 

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

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

Projeto de lei numero 058 de 2014, define imóvel pertencente à municipalidade com bem dominical 

autoriza o poder executivo aliena-lo e dar outras providencias, projeto de lei complementar substitutivo 

numero 004 de 2015, ao projeto de lei 003 de 2015, dispõe sobre criação de cargo de provimento 

comissionado alterando a estrutura orga, orgazi, organizacional do município de Atílio Vivacqua, na 

forma que indica, projeto de lei numero 008 de 2015, institui o órgão oficial de imprensa do município 

de Atílio Vivacqua e dar outras providencias, projeto de resolução numero 002 de 2015, Mesa diretora, 

a Mesa diretora altera o anexo I da resolução numero de 002 de 2007, poder legislativo ata da 7ª sessão 

ordinária da câmara municipal de Atílio Vivacqua realizada no dia 07 de abril de 2015, poder 

executivo ata da 6ª sessão ordinária da câmara municipal de Atílio Vivacqua, realizada no dia 31 de 

março de 2015, assembleia legislativa do estado do Espirito Santo, convite, a assembleia legislativa do 

estado Espírito Santos por meio de seu presidente, excelentíssimo senhor deputado Teodorico Ferraço 

e das comissões de assistência social, segurança alimentar e nutricional, é constituição de justiça, 

serviços públicos e redação, através de seus presidentes, excelentíssima senhora deputada Eliana 

Dadalto, e excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Coelho, em parceria com o colegiado nacional de 

gestores municipais da assembleia Social- Congemas, convidam vossa senhoria para participar da 

audiência publica para debater a implantação da legislação do SUAS nos municípios, data 23 de abril 

de 2015, quinta-feira, horário nove horas, local plenário Dirceu Cardoso, palácio Domingos Martins, 

deputado Teodorico Ferraço, presidente deputada Eliane Dadalto proponente, deputado Rodrigo 

Coelho proponente, convite da secretária,  da secretaria municipal de assistência social SEMAS, vem 

por meio dessa convocar a todos a reunião extraordinária que será realizada, no dia 23 de abril de 

2015, as dezessete horas, as dezessete horas e trinta minutos no centro de Referencia de assistência 

social, CRAS, situada na rodovia, no contorno bairro Niterói nesta cidade, nesta reunião será feita a 

apresentação de cinco conferencia estadual de segurança alimentar e nutricional onde discutiremos os 

três principais eixos para podermos, podermos estar identificando os avanços, os obstáculos, 

enfrentando, enfrentados para fortalecimento da politica alimentar em nosso município, em busca de 
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alimentação adequada e saudável, no aguardo do comparecimento de todos, envio minhas cordiais 

saudações, atenciosamente Sandra Lúcia Venturi Cansian Lopes, secretaria de assistência social, 

encontro do movimento nacional dos diretos humanos tema participação social e a reforma politica, 

para a garantia dos direitos humanos, 24 do 04, participação social e reforma politica para garantia dos 

direitos humanos, dezoitos horas abertura da câmara municipal de Atílio Vivacqua, 25 do 04, plenário 

do movimento nacional, oitos horas as dezesseis horas no CRAS de Atílio Vivacqua, Espírito Santo, 

Atílio Vivacqua, Espirito Santo, 24 a 25 de abril de 2015, realização movimento nacional de direitos 

humanos, luta pela vida, contra a violência, retorno a palavra ao presidente. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Só reiterando o convite do secretario, no encontro do movimento nacional de 

direitos humanos, participação social e reforma politica para a garantia dos direitos humanos, seria 

interessante que a comissão de saúde e assistência social desse legislativo pudesse estar presente, um 

dos vereadores que vai se realizar nos dias 24 e 25 e a abertura será no dia 24, as dezoito horas aqui na 

câmara municipal, então é interessante que a comissão de saúde e assistência social, educação possa 

estar participando deste movimento, dando inicio ao nosso expediente passo a, a palavra ao líder do 

prefeito vereador José da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Queremos agradecer a Deus, 

por mais este momento, agradecer a Deus pela chuva que esta caindo né, nas serras do nosso 

município, e como o nosso presidente disse a palavra lida hoje né, foi muito bem pertinente ao 

momento que nós estamos vivendo, queremos também agradecer a Deus pela, pela palavra, e a chuva 

que esta caindo agora, exatamente agora em nosso município, quero comprimentar o nosso presidente 

colega vereador Romildo Sérgio, comprimentar também nosso vice-presidente nobre colega vereador 

Jovaci, comprimento também o nosso secretario desta Casa nobre Itamar, comprimento nosso 

procurador doutor Moacyr, quero agradecer também a todos os funcionários que estão nos auxiliando 

nos trabalhos de hoje nesta Casa, comprimento a todos os vereadores, vereadora, vereadora Gessiléa, 

quero comprimentar também o Batista né por mais uma presença, comprimento também o nosso 

amigo João Carlos França, tá ai prestigiando a sessão do dia de hoje, João Carlos comemorou o seu 

aniversario no ultimo dia dezoito de abril fez ali uma bela festa ali, convidou os amigos ali na Casa 

dele próximo a minha casa, na Rua Antero França, nós tivemos a oportunidade de estarmos presentes, 

também o vereador Jovaci, e tivemos lá momentos de muitas alegrias, né conversas boas, boas 

pessoas, é participando portanto dessa comemoração importante, o aniversário portanto do nosso 
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amigo João Carlos, então a gente agradece a presença também do João Carlos França no dia de hoje, 

queremos agradecer neste momento a presença da secretaria municipal de administração do nosso 

município a Carol, agradecemos também a presença do nosso chefe de gabinete da prefeitura o Elias 

Pereira, e também a controladora do nosso município a Adriana Caldeirão que estiveram numa boa 

reunião, numa ótima reunião com os vereadores, pena que eu não pude chegar é a tempo para 

participar de toda reunião, eu estava em outro compromisso mais pude participar daquele importante 

reunião, importante momento de discutir portanto e apresentar para todos os vereadores o projeto de lei 

008/2015 que substitui o órgão oficial de imprensa do município de Atílio Vivacqua e dar outras 

providencias, então tenho certeza que da mesma forma que eu considero um projeto extremamente 

importante, e ele vai gerar, ele vai gerar economia pro nosso município e vai tornar as nossas 

atividades tanto no poder executivo, como no poder legislativo uma maior transparência, uma maior 

divulgação, de todos os trabalhos que estão sendo realizados,  tanto pela prefeitura, quanto pela câmara 

municipal então vai ser uma, uma, eu ate fiz um comentário na reunião, que o município estará 

realmente avançando é uma forma de se profissionalizar  e mostrar para toda sociedade aquilo que a 

prefeitura tá fazendo, aquilo que a câmara esta fazendo então é um, é um órgão com certeza eu senti 

isso da parte de todos os colegas vereadores que aprovaram a ideia, então com certeza vai trazer 

muitos e muitos benefícios para,  para o nosso município, para a nossa sociedade, por esta com certeza 

melhor informada daquilo que ocorre no dia a dia do nosso município, onde tá sendo gasto o recurso, 

qual lei que foi aprovada, discutida e aprovada nesta câmara, enfim, o posicionamento de tudo aquilo 

que é realizado no município, no dia a dia do nosso munícipio, nós parabenizamos o prefeito José Luís, 

a Carol, a controladora Adriana por esta brilhante ideia de apresentar esse projeto de lei, tenho certeza 

que nós não votaremos nesse projeto de lei hoje né, vamos, devemos vota-lo na próxima sessão, mais a 

gente pede a todos os vereadores que possam decorrer a esses próximos dias, ate a próxima sessão para 

que a gente possa então tá olhando com maior carinho esse, esse projeto pra propor ai ou seja 

alterações, emendas para que na próxima sessão a gente possa votar dada a urgência da, da aprovação 

do mesmo, e eu, também o projeto de lei é complementar 004/ ou melhor /2015 que substitui o projeto 

003/2015 que criar cargo na estrutura de provimento comissionado alterando a estrutura organizacional 

do nosso município de Atílio Vivacqua, então é um projeto que substitui o projeto 003 algumas 

alterações foram feitas para que fazer as adequações necessárias, eu conversando com o doutor, doutor  



 
 

194 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães, s/n – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ –01.637.153/0001-07   
Tel: (28)3538-1505 – E-mail – cmav_secretaria@.hotmail.com 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

Moacyr eu já verifiquei  que o projeto ele pro exemplo cita o anexo I na verdade esse anexo não veio 

aqui nesse projeto, nós pediremos então ao executivo que envie esse anexo para, ele tá dizendo que ele 

purifica o numero de vagas neste cargo, então é importante que esse anexo aqui chegue a esta Casa 

para que a gente tenha, é um projeto com a sua plenitude pra que a gente possa organizar e votar da 

melhor forma, e ai  a gente também pede né,  a todos os colegas vereadores que possam estudar esse 

projeto com carinho durante essa semana, é conversando com o nosso presidente é pensem pra que a 

gente possa estar votando esse projeto antes de virar o mês de abril pra maio, dada a necessidade 

também que o executivo tem neste projeto, com relação ao projeto de lei 058/2014, que fala da 

alienação do imóvel ao lado da rodoviária, e também não tá citando, não foi feita a leitura hoje mais 

nós temos um projeto da parte que propõe a parceria publica e privada para fazer ali as melhorias no 

terminal rodoviário de Atílio Vivacqua então, quero aqui agradecer a presença do nosso prefeito que 

também esteve a partir das quatros horas comigo, e todos os colegas vereadores e defendendo ou 

melhor apresentando esse dois projetos e abriu uma discursão debate para que todos os vereadores 

pudessem também dar as suas opiniões, as suas sugestões, e além desses dois projetos é o prefeito 

também esteve em aberto a ouvir aquele vereador que quis se pronunciar, fazer algum pedido pra sua 

comunidade, é vereador Jovaci fez algumas intervenções, vereador Romildo Sérgio fez a sua 

solicitação para a comunidade dele, enfim, cada um teve toda liberdade de, né de poder então 

aproveitar esse momento e fazer assim as suas preiteações e solicitações ao prefeito José Luís, então eu 

peço também a todos que possam é olhar com carinho esses projetos, analisar da melhor forma, é as 

comissões, então a gente pede as comissões também se o projeto carecem ainda do parecer de alguma 

comissão que possam fazer e pra que a gente possa tá então colocar esse projeto em votação nesta 

Casa, da minha parte né nós tivemos já a manifestação do vereador Jovaci, favorável a aprovação 

desse projeto, sei que o vereador Sandro a manifestação é favorável para a votação do mesmo, a minha 

condição também dada, dada o fato de que aquele imóvel de certa forma ele perdeu a função né, ele 

não teria um interesse muito, muito objetivo para a prefeitura e a oportunidade que a prefeitura tem, 

de, de, de angariar fundos, de conseguir um valor interessante, haja visto que o valor mínimo a ser 

colocado para a venda é de 500.000,00 reais, uma vez vendendo apura-se 500.000,00 reais pra poder 

fazer o prefeito citou as melhorias que ele tem a intenção de fazer, no Scarpão né, antigo parque de 

exposição nosso, com certeza esse reforço poderá ser direcionado para as melhorias ali no Scarpão, 
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que como ele mesmo disse poderá se tornar ai um cartão postal da nossa cidade né, e quando a gente 

fala em obras nós sabemos que as boas ideias, os bons gostos que o prefeito José Luís tem, e dos, e do 

padrão pras obras que são né, é realizadas, inauguradas aqui no município então com certeza o Scarpão 

ele terá, ele será repaginado com certeza ali será realizado um grande projeto, uma grande obra e 

realmente poderá ser ali então o cartão postal da nossa cidade onde todos poderão é, que passam por 

ali vão achar interessante, as pessoas que vão poder usar aquele espaço, também vão poder ficar 

bastante satisfeito, então nós pedimos com relação ao projeto 058 eu não sei presidente se o projeto 

058 já estaria apto para a votação, mais é talvez a gente não precisaria tá aprovando na sessão de hoje 

né, mais prepara-lo para que gente possa está votando então na próxima sessão, e ai o projeto continua 

na Casa, continua aberto para que os colegas vereadores possam fazer ai, dar as suas contribuições, é o 

que a gente tem no momento obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador 

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

podermos estar aqui mais uma noite reunidos brigando pelo, pelo município, pessoas que nos 

elegeram, comprimentar o presidente, vice-presidente Jovaci, Itamar, doutor Moacyr, aos amigos 

vereadores, João Carlos meu amigo e companheiro, comprimentar a todos os funcionários dessa Casa, 

meus parabéns a vocês pelo é sucesso na inauguração dessa nova câmara, vocês foram incansáveis, 

então parabéns do fundo do coração, e sobre o, sobre o projeto 08, que pra ser é informada a 

transparência do município, sendo feito a economia que foi falado, foi nos passado eu acho que 

teremos um voto contrario, pra que seja criado esse diário do município, ainda mais com relação a 

internet que hoje, é mais riscos, não tem jornal, não tem é quadro de prefeitura, não tem nada, a 

internet hoje é um acesso em que todos tem facilidade né, igual a Adriana falou mudando algumas 

coisas que vão ser mudadas pra ficar mais fácil a acessibilidade, e também o substitutivo, 009 de 2015 

ao projeto de lei 003, a criação do cargo pro recursos humanos que já foi conversado né, e pra pessoa 

que possa vim pra cá uma pessoa que é formada que tem a faculdade que venha capacitada, então se 

nós não aprovarmos esse cargo, nós não teremos ai uma pessoa de capacidade e eficiência na 

prefeitura, pra que tome conta da folha de pagamento, consulte e empréstimos, fundo de garantia e 

outras coisas mais, então presidente já sou favorável, a votação desse cargo a criação desse cargo, nós 

não estamos é criando um cargo, não estamos efetivando ninguém, efetivação vai ser quando tiver 

concurso, num é então não vamos colocar na cabeça que nós estamos efetivando uma pessoa, não nós 
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estamos criando um cargo para o município, e que venha o mais capacitado, se precisar retornaremos 

no segundo expediente, obrigado, retorno a palavra para o presidente. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador José Geraldo Papaceni, vereador Itamar Moreira, vereador Roberto 

Alemonge, Jovaci Duarte. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Primeiramente eu agradeço a 

Deus, nessa tarde linda, chuvosa, tão esperada por todos nós no nosso município e em outros 

munícipios também da região, então comprimento o presidente dessa Casa vereador Romildo Sérgio 

Abreu Machado, comprimento também o Itamar secretario, comprimento todos os vereadores, todos os 

funcionários dessa Casa, comprimento também meu irmãozinho João Carlos França, como disse agora 

pouco o vereador Zé da Costa Neto, eu gostaria ate de dar uma aliviada no lado do João Carlos, o João 

Carlos coitado ele não fez festa, o João Carlos me chamou pra comer um bife e ele triste na carne, 

então ano que vem meu amigo, ano que vem você vai precisar matar uma novilha pra resolver o 

problema, você tem muitos amigos todos os vereadores são seus amigos e você fez a festa, e acabou 

você não fez um festão mais ficou muito bom isso que é importante, saúde, paz né, que Deus te de 

saúde por muitos e muitos anos, e agradecer o prefeito José Luís Torres Lopes pelo trabalho né que 

tem feito em nossa regiões, no nosso município, ter nos atendido hoje com carinho, com respeito, tem 

se levantado preocupado com o município, atendendo o pedido dos vereadores, e eu acho que é isso ai 

a grande importância é a preocupação, o respeito, e nós vereadores temos que cobrar, temos que cobrar 

porque nós precisamos trabalhar  né, e sabermos que o tempo passa e passa rápido o importante é 

trabalhar, temos alguns projetos importantes, né para que nós possamos analisar eles, estudarmos e 

temos ate um tempo pra votarmos, então que cada vereador estude os projetos, analise e vote com 

consciência, né realmente procurando, criando emendas no projeto se achar que deve criar, pra que o 

projetos estejam bem amarrados, pra que amanha venha atender realmente as necessidades da nossa 

população, temos um projeto aqui da rodoviária aquilo ali a noite gente,  dia e de noite mais a noite 

então aquilo é triste né nós temos um outro problema que nos assola ai no nosso município, problemas 

com drogas né, prostituição gente então vamos olhar com carinho né, hoje a gente vê menores de idade 

transitando ali a partir das dez da noite, as vezes é pro filho estar em casa descansando para estudar  no 

outro dia de manhã cedo, e isso nós não estamos ver acontecer no nosso município, eu estou vendo 

crianças abandonadas, né que eu acho que nós devemos fazer uma reunião com o pessoal do conselho 

tutelar, para estar trocando uma ideia com eles, para que eles possam estar fazendo pra ajudar né, essas 
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pessoas que eu sei que é muito difícil, também é nós temos um projeto sobre o cargo né que precisa ser 

criado na, na secretaria de administração, é antes né o projeto que veio a esta casa, eu não fui 

favorável, eu não tinha conhecimento legal mais hoje sim, hoje eu tenho conhecimento e quero dizer 

que com certeza também serei favorável, e dizer aqui né agradecer a presença do prefeito né, agradecer 

a presença da Adriana né, esqueci o outro nome da outra menina, a Carol né que tá participando ai, 

trabalhando na administração do município na parte da finança né não é isso, isso, então gostaria de 

dizer a vocês que o momento muito bom, a reunião foi muito boa né, inauguramos a sala de reunião 

dos vereadores, então dizer a todos os vereadores que há importância né, há importância de nós nos 

reunirmos, gostaria de dizer também que aproveitando o gancho, já aproveitei lá nos pedidos né, ao 

prefeito juntamente com os vereadores, algumas coisas que eu vejo no município que esta errada né, 

então a gente tem que ter coragem pra aproveitar o momento e falar realmente de peito aberto diante 

de todos, porque ai todos podem ter a oportunidade de ouvir que é uma palavra boa, então eu fiz um 

pedido que nós possamos olhar com carinho o executivo, o legislativo sobre esses carros que ficam 

abandonadas nas ruas, agora a tarde né eu cabei de vim, passei na minha obra vim pra cá e eu pude 

notar para carro de um lado, carro de outro, as vezes a noite eu estou passando aqui pela cidade, e tem 

carro parado de um lado e do outro, os ônibus tem que parar gente, ônibus que tá,  tem compromisso 

de horário né, o ônibus é grande e passa na cidade e precisa passar por aqui, então isso não vem 

acontecendo de agora né, então o ponto ai o líder do prefeito também que possa nos ajudar, o vereador 

José Neto, que nós possamos ai estar resolvendo esse problema se Deus quiser, fiz também é uma, um 

pedido também que eu ia fazer esse pedido ao presidente desta Casa, por ser uma região, é uma região 

que o vereador mora próxima a dele que tem trabalho feito naquela comunidade que é Flexeiras, 

chegou ate a mim, o pedido dos motoristas das empresas que passa ali né por dentro da Flexeiras e sai 

ali da BR entra em Flexeiras pra atender aquela comunidade, a respeito de buracos né, então acredito 

que o prefeito juntamente com o presidente dessa Casa vereador Romildo Sérgio, eles irão ali 

rapidamente para estar fazendo um avaliativo ali, né porque eles reclamaram de buracos e algumas 

coisas mais, outro problema gente, outro problema gente que eu gostaria de estar pedindo ao líder do 

prefeito é que anotasse esse pedido encarecidamente nós temos muitos problemas hoje nas 

comunidades, no centro da cidade ate a respeito de lâmpadas queimadas né, na comunidade de São 

José da Br nós temos muitas dessas lâmpadas queimadas, e nós estamos precisando realmente de entra 
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na Margil de ter um (?)problemas de lâmpadas queimadas, temos também na entrada da Carroceria 

Oriente temos problemas de lâmpadas queimadas, temos problemas no centro né, de dia ter passado e 

ver lâmpadas acessas e a noite elas estarem apagadas, então eu fiz esse pedido a eles o pessoal da 

empresa, que da prestam manutenção a, ao nosso município, que desse uma passada a noite, né e 

trocassem as que estivessem queimadas e desse uma passada de dia pra ver essas que estão acessas, 

que eles possam estar ai fazendo manutenção desses aparelhos, por enquanto é só, muito obrigado.  

/Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa Sobreira, vereador Pedro 

Sampaio, dando inicio ao segundo expediente, convido o vereador líder do prefeito vereador José da 

Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- Nobre colega presidente é com todo respeito, mais 

enquanto alguns nobres colegas vereadores não querem usar a palavra né, bom que sobra tempo para 

gente falar um pouquinho mais, e eu quero dizer que a gente tá sentindo falta de algumas palavras, 

algumas palavras aqui, esses dias eu fiz ate uma brincadeira com a vereadora Gessiléa, que a muito 

tempo eu não escuto a voz dela nesta Casa né, a única voz feminina que nós temos aqui né, fiz uma 

brincadeira e espero que a vereadora possa falar um pouquinho para animar, pra animar um pouquinho 

é, é, a nossa sessão, pra abrilhantar a nossa sessão, isso foi uma brincadeira gente, vocês ate me 

desculpem né, mais é logico que cada vereador é tem a prorrogativa de usar a palavra né da forma que 

quiser e quando quiser, mais senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Gessiléa eu 

quero é agradecer aqui, a presença do nosso governador Paulo Hartung, que esteve no nosso município 

juntamente com o deputado federal Lélo Coimbrã, a deputada estadual  atual Lúzia Toledo, o deputado 

estadual Rodrigo Coelho e demais autoridades, muitas lideranças né, todos os vereadores estavam 

presentes, vários secretários municipais presentes e juntamente com o prefeito José Luís, o vice-

prefeito também esteve presente, então nós queremos agradecer principalmente ao governador Paulo 

Hartung que esteve aqui no nosso município, para as grandes inaugurações que aconteceram aqui na 

nossa cidade né, a entrega oficial da escola Aldacina Cândido Leal, onde funciona hoje a sociedade 

Pestalozzi de Atílio Vivacqua, que faz aqui a gente já falou varias vezes né, da importância da 

sociedade a Pestalozzi, aquela escola que funciona né que é gerenciada pela sociedade Pestalozzi, que 

atende as crianças especiais do nosso município, então quero aqui é registrar, parabenizar a 

administração pela entrega  daquela brilhante escola, pelas instalações bastantes funcionais, uma obra 

no padrão realmente de primeiro mundo e quero dar aqui um destaque aqui parabenizar e agradecer a 
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toda família da dona Aldacina Cândido Leal que esteve presente, valorizou realmente aquele evento de 

entrega daquela brilhante escola e também depois tivemos  a escola pro infância né, outra escola que, 

já estava sendo utilizada mais que não tinha sido feita ainda a entrega oficial daquela escola, o 

vereador Pedro Sampaio teve a grande honra de trabalhar na construção daquela, daquele importante 

prédio e também parabenizar a família Costa né que teve presente lá o pai, a mãe, o avo, a avo, os 

familiares do Felipe Costa, que nos deixou muito cedo e aquela escola então ganhou o nome do 

Felipinho, Felipe Costa então a gente agradece a toda família também que esteve presente ali naquele 

evento e parabeniza toda administração pela construção daquela bela escola, e também depois nós 

tivemos ali a Ponte do Lisboa é quer dizer foi feita também uma obra de melhoria ali daquela ponte, e 

que ficou realmente uma obra perfeita e bastante funcional também e agradecemos lá nós tivemos a 

presença do Joaquim Lisboa né, representando toda família, pois não vereador e com certeza também 

uma grande obra de melhoria na nossa cidade, então parabenizamos também a secretaria  municipal de 

educação  Rita Costa com toda s sua equipe que trabalharam ai com certeza muito na educação das 

duas escolas é o secretario Jackson o secretario de obras do nosso município e toda sua equipe, 

parabenizar também a Joelma atual presidente da sociedade Pestalozzi de Atílio Vivacqua, e aqui eu 

quero fazer uma menção a, uma menção a também especial a Eder Castorine Batista Torres a nossa 

querida Lolóia, que foi a, a, a fundadora da sociedade Pestalozzi no município de Atílio Vivacqua, a 

Lolóia que estava presente lá na entrega daquela escola e parabenizar também as bandas, as bandas 

marciais do nosso município que estão realmente é dando um show de talento né, de capacidade e com 

certeza eles ainda  vão melhorar mais e mais, e quero presidente parabenizar vossa excelência por estas 

instalações né, na, no dia da sessão a gente, a gente não pode detalhar tudo, mais eu quero parabenizar 

vossa excelência, parabenizar a todos os funcionários que trabalharam muito né, pra poder organizar 

tudo a tempo e a hora, parabenizar o nosso prefeito José Luís, porque deu ai uma grande demonstração 

de parceria e de valorização ao legislativo municipal então quero parabenizar, agradecer ao nosso 

prefeito, parabenizar e agradecer vossa excelência que com certeza tá deixando ai mais uma vez seu 

nome escrito na historia de Atílio Vivacqua por realmente ter feito, ter alcançado toda essa conversa, 

toda essa intervenção pra que hoje a câmara municipal de Atílio Vivacqua pode, pudesse estar aqui 

funcionando nesse belo espaço e a gente sempre ouve né isso de certa forma é muito bom para o nosso 

eco, a gente ouve é dizer que Atílio Vivacqua é diferente, e quando a gente começa a olhar as coisas ai 
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do vizinho a gente acaba tendo ai confirmar e, e, acreditar de fato que Atílio Vivacqua é diferente, 

porque hoje o espaço da câmara de Atílio Vivacqua supera ate mesmo o espaço da câmara de 

vereadores de Cachoeiro quer dizer nós somos um município filho de Cachoeiro hoje nós estamos com 

as instalações muito superiores com todo respeito né ao munícipio de Cachoeiro, todo respeito aquele 

legislativo mais nós temos hoje um espaço fundamental para o desempenho dos nossos trabalhos, não 

somente aqui no plenário dessa Casa, mas no andar superior onde cada vereador esta recebendo um 

gabinete para que ele possa se instalar para desenvolver melhor as suas atividades parlamentares e eu 

tive é, tive aqui na câmara logo depois da inauguração e a gente vê que as coisas já estão bem 

arrumadinhas lá em cima também né doutor Moacyr, eu tive na sala do doutor Moacyr na sala já tá 

tudo arrumadinho, a Contabilidade  tá tudo arrumadinho, a sala do nosso presidente tudo arrumado, 

então quer dizer, a gente vê que realmente aquilo que a gente achava que era muito grande, mais na 

hora que a coisa começam a preencher ir acomodando a gente vê que o espaço tá ideal, tá ideal e se 

nós pudéssemos utilizar se cada vereador, eu tenho certeza que cada vereador vai, vai usar, vai utilizar 

da melhor forma a então com certeza nós queremos melhorar bastante ai, as nossas atividades, e as 

nossas esta dispostas ai a sociedade para com certeza seremos melhores e melhores, então é presidente 

o que eu tinha pra dizer, neste momento e mais uma vez, agradecer realmente, com muito carinho ao 

nosso governador Paulo Hartung, e quero agradecer também ao prefeito José Luís, pelo termino ali 

daquelas obras, na rua Antero França a nossa rua tá, foi feito o termino ali da, da calçada, naquele 

paviéis, e aquele contorno ali de toda extensão do muro já foi feito na rua Antero França, então  

agradecendo ao prefeito por mais esta obra que esta sendo realizada no nosso município, 

especificamente ali na rua Antero França que vai trazer melhorias para, para os moradores de toda 

aquela rua, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Sandro 

Duarte.  /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Voltei a essa tribuna só pra registrar que quando ao 

andar que tá pra ser feito um pregão no nosso rodoviário, o termino daquela obra que foi feito o férreo 

e a rodoviária, eu to muito a vontade pra, pra votação porque se fosse feito pra que  a câmara doar, eu 

teria que ter o pé atrás podendo ate não votar, mais agora pra câmara, nós vereadores autorizamos que 

seja feita por legislação, que seja feito por pregão, que seja feita da maneira certa pra que a promotoria 

exigir, então presidente eu fico muito a vontade pra votar nesse, nesses dois projetos da rodoviária e 

próximo a rodoviária, tenho certeza que cada a chegada de Marapé com certeza com o projeto que tem 
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para o rodoviário ali sendo investido o dinheiro que for feito o pregão e outras secretarias ao redor ali, 

queria dar os parabéns também ao prefeito também pelas, todas inaugurações que foram feitas, o 

prefeito e  vice prefeito esteve presente com a gente também e a presença do governador, parabenizar 

também o prefeito mais uma vez pela aquisição de mais uma polcam pra atender os nossos produtores 

rurais, polcam essa que foi comprada com recursos próprio que não conseguiu com o estado pela 

dificuldade que esta começando o governador, que tava havendo dificuldades então o nosso prefeito  

para atender os nossos produtores fez aquisição de mais uma polcam, então fica aqui o desejo que 

papai do céu ilumine mais ainda o nosso prefeito, para que possa tá atendendo os produtores rurais que 

hoje conversando ate com o presidente falou se pudesse, se tivesse como ele não tiraria nem mais leite, 

porque não tem mais capim pras vacas comerem, quando não é assim é bicho é vários outros, outras 

pragas que tem nessa época de seca, então fica aqui os parabéns e dar os parabéns também presidente 

por causa dessa obra que a três anos não, dois anos atrás, temos o primeiro passo a fazer da Mesa, 

sentamos com o prefeito, fomos conversar e hoje estamos realizados por ter conseguido que a câmara 

municipal tenha seu prédio próprio, então não tem prefeito que entre que vai nos tirar, nos tirar que eu 

falo, os vereadores que legislaram aqui, então parabéns e parabéns aos munícipes também da cidade de 

Atílio Vivacqua porque foi o que o vereador Zé Neto falou tivemos dois vereadores de Cachoeiro que 

nos elogiaram, vocês prestam atenção no valor que vocês tem, vocês conseguem fazer e nós lá com 

vinte vezes mais não conseguimos fazer, não conseguimos quase fechar a falha de pagamento né, 

então fica aqui os parabéns os agradecimentos a todos os vereadores pela aquisição por temos uma 

Casa legislativa, uma sede própria, retorno a palavra e obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Só pra reforça o assunto do Sandro, essa semana me ligou alguém em nome da 

presidência da câmara de Cachoeiro interessado em ver as instalações que foram feitas, porque no dia 

em que nós fizemos aqui a inauguração, dois vereadores nos procuraram pra saber valor daquilo, 

porque instalações desse nível não foram feitos lá na câmara de Cachoeiro e depois que passei os 

valores lá de cima, quanto que gastou me ligou um funcionário da câmara, câmara de Cachoeiro 

perguntando se pode vim aqui ver, quantos metros quadrados tem em divisórias, olhar as obras, então 

vai vem duas meninas ai e a casa tá ai para que vocês possam fazer um comparativo, um levantamento 

também a possibilidade de mudar alguma coisa lá, já que não consegue fazer grande mudança porque 

o espaço lá é muito pequeno, então servi de modelo já tá muito bom e quando eu reforcei a questão de 
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que o vereador Itamar leu o convite, essa Casa não é apenas para que o legislativo possa usar não, é 

uma Casa para que a população possa usar, eu disse isso no dia da inauguração, nós não temos nenhum 

centro de convenção, não temos um espaço grande para que as pessoa possam usar, e um lugar para 

que o povo possa usar realmente é a câmara municipal, então se nós podemos oferecer a população um 

espaço bom, com boas acomodações para que eles possam fazer uso, então vamos fazer, como eles já 

vão fazer na próxima quinta-feira , essa questão do encontro relacionado ao direitos humanos, é uma 

lugar para a população e a câmara faz a sua obrigação de estar fornecendo ali o melhor espaço possível 

para que eles sejam bem atendidos, vereador Zé Geraldo Papaceni, vereador Itamar. /Itamar Moreira 

dos Santos (Secretario):- Comprimentar a Mesa na pessoa do presidente Romildo Sérgio Abreu 

Machado, vice-presidente Jovaci Duarte, assessor jurídico desta Casa doutor Moacyr Travaglia, nossos 

colegas vereadores, João Carlos que honra com a sua presença, Batista já estávamos sentindo Batista 

falta de você ai, mais você já fez uma justificativa e disse que você faltou umas terças feira e a gente 

sentiu falta de você e seja muito bem vindo, é quero comprimentar aqui a Jéssica, a Jéssica não a 

Quézia porque hoje eu passei perto, de frente a sala dela, e to ate fazendo uma justificativa, e eu ate me 

esqueci,  porque você me desculpe eu quando cheguei não comprimentei você, você também não viu 

mais uma boa noite e desculpe por ter as vezes passado despercebido, é a gente estava ouvindo 

atentamente as falas do vereador José da Costa Neto, sobre os projetos é e também parabenizando as 

obras que foram entregues no Alto Niterói parabéns prefeito José Luís,  honrosamente ao Almir vice 

prefeito e parabéns porque são obras lindas, a escola Pestalozzi onde vai é receber uma grande safra de 

alunos muito grande onde vai ter muitas crianças que onde tinha dificuldade pra se deslocar hoje não 

depende mais disso graças a Deus, e também a escola do Alto Niterói que foi também a outra obra 

também que foi citada que o vereador Pedro Sampaio trabalhou no Alto Niterói e realmente também 

eu estava naquele período que eu estava também no meu serviço e só enfim, parabenizar aquilo que é 

importante a ponte do Lisboa e também pra completar a equipe, agradecer e parabenizar também os 

funcionários dessa Casa que realmente trabalharam incansável para que acontecesse essa inauguração, 

e parabenizar presidente vossa excelência ai pelo trabalho que tem feito, mais uma vez o prefeito Zé 

Luís também, câmara juntamente com prefeitura, e hoje nós temos ai uma câmara de qualidade, com 

certeza vossa excelência disse ai agora que os vereadores tiveram com vossa excelência no segundo 

andar e ficaram encantados e realmente, essa, essa Casa de Leis não é nossa, é do povo de Atílio 
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Vivacqua, e deixar aqui um apelo para que as pessoas esta mais perto hoje da cidade que após o 

termino dos seus trabalhos possam estar aqui participando com a gente nessa Casa de Leis, quero 

agradecer aqui a presença do governador Paulo Hartung é realmente ele aqui teve nessa Casa recebeu o 

titulo de cidadão Atilíense, e realmente dizendo pro nosso município que ele é um Atilíense presente, 

parabéns governador, e agradecer a presença do Lélo, deputado Lélo, da Lúzia Toledo, Rodrigo 

Coelho enfim todos, parabéns pela presença que foi marcante para este município é a Casa presidente, 

voltando a falar desta Casa quando a gente olha a distancia do salão ficou imenso e a gente fica muito 

feliz ainda hoje, porque ameno hoje eu posso falar assim  hoje eu estou vereador, eu estou apenas 

participando do união do talvez tenha mais um ano e seis meses para que eu possa estar aqui 

participando mais amanha  a Deus pertence, e os projetos a gente tava falando aqui alguns comentários 

agradecendo a presença ai da Adriana , o Elias, aquela menina a presença da Carol, o doutor Moacyr, 

secretario de finanças enfim agradecer a todos, e agradecer a Deus e agradecer mais uma vez a 

presença do prefeito Zé Luís que veio também aqui falar sobre um projeto importantíssima sobre a 

rodoviária, a venda daquela área onde era a antiga associação no valor estimulado de 500.00,00 reais, 

falando também sobre algumas coisas que vamos criar, valor mínimo, e falando do,  e reforma talvez 

do Scarpão e a gente feliz mais com certeza vamos estar aqui analisando este projeto e para que  

agente vote de pé no chão, é vamos tá analisando tudo com a Adriana que teve ali e fez um 

esclarecimento muito bom pra votar e condições é mesmo sobre um jornal pra levar para o povo do 

nosso município esclarecimento dos trabalhos, do que se passa e eles ter melhores esclarecimento, esse 

projeto com certeza vou estar votando favorável, eu gostaria de estar esclarecendo que eu fiquei 

sinceramente (?)vota de pé no chão, e como um projeto bem feito e eu quero agradecer a Deus, e uma 

boa noite e muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Roberto é 

vereador só a caminhada de vossa excelência ate aqui rsrsrs. /Roberto Alemonge de Souza 

(Vereador):- Quero dar uma boa noite a vocês vereador Romildo Sérgio, o vice-presidente Jovaci, o 

secretario Itamar, comprimento o nosso assessor jurídico doutor Moacyr, quero comprimentar a todos 

os vereadores comprimentar aqui todos os servidores dessa Casa que fizeram uma mão de obra muito 

bonita ai, comprimentar o João Carlos volte sempre João Carlos sua presença aqui é muito importante, 

Batista teve afastado mais volte sempre também, o eu vim aqui ou Romildo nosso presidente aqui, vim 

te da os parabéns, aqui não tinha como, vim aqui pela primeira vez, te da os parabéns porque na 
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verdade nós ficamos contando os dias, os elogios de Cachoeiro todos nós nos sentimos orgulhoso, 

vocês vereadores de Atílio Vivacqua, então é uma questão do nome já tá andando, você falou dos dois 

vereadores e acredito que agora que nós não saímos de um lugar que não era nosso, pra uma Casa 

nossa então nós temo que agradecer, e que em 2016 a câmara municipal pode ser outros, mais quero 

agradecer ao prefeito pelas obras inauguradas ficaram muito bonita e agradecemos a participação do 

governador, e os deputados que participaram que pra mim foi muito importante, eu apoio, porque isso 

é um projeto, vereadora Gessiléa vamos analisar ver certinho, pra fazer a votação certinha, nós 

estávamos conversando lá no seu escritório e depende da gente, um abraço pra vocês, boa noite. 

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

(Vice-presidente):- Volto a essa tribuna só pra fazer dois comentários, comprimentar também o 

Batista né, na primeira falas não tinha visto, o Batista andou meio sumido e voltou continue conosco, é 

gostaria de estar fazendo um comentário com os vereadores, eu não sei se todos os vereadores sabem 

que o atendimento da saúde na comunidade de São José da Br, foi temporariamente suspenso naquela 

comunidade, e a comunidade tem sofrido muito, tem feito muitas, muitas reclamações, porque eu sou 

dos vereadores que tá mais próximo, Roberto, Sandro, que tá sempre próximo e eu disse pra eles o 

seguinte nós vereadores fizemos uma reunião a pouco tempo e com a intenção de estar ajudando sobre 

a agua, e estar conversando a respeito também sobre aquele ponto de atendimento na quadra, e eu fiz 

um documento ano passado solicitando que fosse construído um novo posto de saúde na comunidade 

de São José da Br, quando eu fiz esse pedido eu não fiz esse pedido pensando  no vereador Jovaci não, 

eu fiz esse pedido realmente pensando nas pessoas que moram naquela região, e o que, que acontece 

quando eu fiz o pedido eu já tinha vistoriado o local, já tinha conversado com dentista, com medico e 

funcionários então eu fiz esse pedido, pensei naquilo que realmente atenderia a comunidade, porque 

temos varias pessoas de idade naquela comunidade que não conseguem subir os degraus para chegar lá 

em cima com facilidade, sei que a dificuldade é grande tá não estou aqui só pra ser visto, estou aqui 

para lutar em nome da nossa população e daquela comunidade, e o que aconteceu, aconteceu que o 

prefeito José Luís resolveu dar a agua, mandou construir um poço profundo né, e o que aconteceu fez 

um poço, mais hoje o pessoal reclama os medicas que não tem um banheiro pra usar, um banheiro 

decente devido, devidamente é quem mora próximo ali e joga bola a noite, realmente o banheiro não 

fica instável ao uso, não tem como usar, então é difícil né gente um medico, trabalhar numa 
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comunidade, na hora que ele precisa de um banheiro sanitário, ele não ter um banheiro próprio pra ele, 

então o que eu disse naquela reunião, é aquele pedido meu, a intenção minha é a seguinte  que fosse 

feita uma disputa para que fosse feita na comunidade de São José da Br um posto que não fosse muito 

grande mais que desse pra atender aquelas pessoas, né realmente das maneiras que eles precisam e 

hoje nós temos ai praticamente o local já conseguido ai que é o pessoal acredito que vai aprovar para 

que seja feito o postinho, então peço a vocês encarecidamente vereadores, que nos ajude acho que eles 

vão fazer uma reunião urgente com aquela comunidade, fazer a reunião na quadra  de novo, porque 

muitas pessoas falaram nós não fomos na reunião porque a reunião foi feita no boteco, e da minha 

parte gente jamais marquei aquele local por interesse de alguma coisa, passei para todos os vereadores 

e eu fiquei triste quando alguém me falou mais vocês fizeram uma reunião a tempo, então eu disse 

vamos fazer uma reunião, vamos fazer na quadra se Deus quiser, e eu né, os jogos de mesa que eu 

tenho, então conto com o apoio de alguém, com a caminhonete, de repente ate o Roberto pode dar uma 

ajuda, a gente pede pra lavar a quadra e se tiver como colocar uns dez jogos de mesa, usamos as mesas 

e cadeiras para o pessoal sentar, e reunir aquele pessoal pra gente conversar e porque do jeito que tá, tá 

difícil, o secretario de saúde ele sugere que algumas pessoas em São José as vezes vá a Agua Preta ou 

a Independência,  pra gente fica mais difícil, não é fácil, então tem esse problema, precisamos resolver 

tá, nós precisamos falar realmente em nome da população, precisamos fazer pareceria com o executivo 

e o legislativo... /José da Costa Neto (Vereador):- Vereador me permite uma parte? /Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Parte concedida ao vereador José da Costa Neto. /José da Costa 

Neto (Vereador):- Na verdade, isso ai já havia sido comentado, gostaria de fazer uma pergunta a 

vossa excelência qual o motivo especifico da suspensão do atendimento daquela comunidade, naquela 

localidade, é tá faltando medico, o problema das instalações, é gostaria de entender o motivo 

especifico da suspensão do atendimento daquela comunidade, para que nós possamos intervir 

conversar com secretario de saúde Tiago Gava, o próprio prefeito essa reunião na comunidade é muito 

importante precisa realmente acontecer, eu só quero saber o caso especifico da suspensão do 

atendimento. /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):- Então o maior problema, é porque o sanitário 

não tem condições de se usado do jeito que esta, pelo que eu fiquei sabendo o maior problema é 

sanitário né, não tem como e outro é devido aos degraus, os degraus por serem muito alto, por serem 

muitos altos e tem pessoas lá na comunidade que não estão conseguindo realmente subi-los sozinhos, 
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tendo que ser carregado porque aquilo ali não foi feito para ser feito esse uso, mais graças a Deus que 

tá tendo aquele lá, porque tem lugar que não tem nem atendimento, né essas falas que eu trouxe é para 

que nós possamos nos unir né, para resolver da melhor maneira e não trouxe esse assunto pensando em 

maltratar ninguém, eu só né, tá dividido o problema com vocês. /José da Costa Neto (Vereador):- Eu 

quero dizer assim que vossa excelência fez o correto, solicitou a construção de um novo ponto de 

atendimento da comunidade, mais eu vejo o seguinte, que ainda não foi construído o novo ponto de 

atendimento, se o problema é o sanitários e as escadas o que, que a gente pode propor para algumas 

adequações porque se tem a equipe eu acho que pra mim é o mais caro, o mais difícil de conseguir e se 

tem... /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador, se e o vereador me permite, eu sou 

solidário 100% as suas reivindicações, mais eu estava presente quando o secretario de saúde foi 

conversar com o prefeito, e prefeito suspendeu na mesma hora por questão da agua, a questão dos 

sanitários, não tinha agua para que ambientassem os banheiros, e não tem condições as pessoas iam 

não podiam se quer lavar as mãos, porque não tinha agua, a prefeitura tava fazendo sei lá, um poço 

artesiano que tem 70, 80 metros de fundara, não é semi-artesiano, mais ate que resolvesse a situação e 

normalizasse a questão da agua, o prefeito mandou o secretario suspender os atendimentos, como 

resolver a questão dos banheiros porque se quer tinha agua, nos banheiros, e parece que as pessoas 

usavam a noite os banheiros pra jogar, não sei o que e no outro dia não tinha como lavar os sanitários, 

ai em função disso o prefeito pediu ao secretario que, eu estava presente na hora por coincidência, que 

suspendesse o atendimento ate a regularização do abastecimento de agua, não sei se eu consegui, o 

vereador entendeu, parte concedida. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Eu tive ali, fui em varias 

casa e fui fazer um serviço, fui fazer um trabalho numa casa, e nessa casa eles estavam sem agua, eles 

tentaram colocar os canos , a corda pocou o cano soltou (?)de agua ate agora, ainda não atende o 

comunitário e lá no fundo já(?), e vamos ter que reabrir o poço e afundar mais pra dar(?), (?)e mesmo 

assim a maioria que tem  mora ali coloca a própria bomba.  /Jovaci Duarte Lopes (Vice-presidente):-

Então eu gostei, vocês já tão ai enterrados do assunto, mais eu gostaria né que pudesse ai num futuro 

muito próximo, quando tiver dinheiro no em caixa porque hoje vai ser (?) mais num futuro próximo 

que nós pudéssemos, a minha intensão como legislador e fiscal da população que nós pudéssemos sair 

na comunidade, a comunidade ali não tem segurança, que fosse criado um postinho de saúde descente 

como tem que ter prudência, fazer uma comunidade melhor de fácil acesso a agua, para que a nossa 
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comunidade, população possa ser melhor atendida, e também fazer um pedido aqui pro prefeito em 

nome da comunidade Nossa Senhora Aparecida, que hoje nós temos ali uma quadra bem danificada, 

nós temos um custo muito alto gente naquela quadra um custos altos de energia naquela quadra, que 

possam ver o que funciona ali uma fabrica, eu não sei o que funciona o que é confeccionado, não sei se 

aquela energia é  a mesma energia que é consumida na praça se é um relógio só, eu gostaria que 

pudesse estar vendo isso ai pra nós, porque  a energia tá vindo muito alto, de dia aquele relógio anda 

de carreira, e a noite aquele relógio anda mais devagar, então eu gostaria de estar vendo isso ai 

direitinho, para que o executivo né, consiga tá dando a energia para outras pessoas particular (?), e para 

realmente eu não posso aprovar que esta acontecendo isso, mais se estiver que já que foi concedida 

para a pessoa que trabalha no local, que coloque um relógio extra no (?)naquele atendimento, muito 

obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa, vereador Pedro de 

Oliveira Sampaio, antes do vereador usar a palavra eu gostaria de fazer uma perguntar ao vereador 

Pedro, porque não sei a quem parabenizar, mais eu tenho passado todos os sábados de manha na Praça 

do Oriente e tenho visto alguém mexendo com um numero de crianças muito grande na praça de 

esportes na Praça, não sei se é todo sábado ou quase todo sábado, você chega tá aquele monte de  

criança, e eu sei que quero parabeniza ai vereador pela iniciativa de quem tá comandando aquilo, mais 

eu de coração tenho achado aquilo fantástico, porque não tá investindo só a comunidade da Praça não, 

tá investindo nas comunidades próximas ali, as crianças tão no asfalto, tão no Serrote, comunidade de 

Santa Lúcia, (?) porque vão para a Praça num projeto que eu não sei realmente, umas das crianças me 

falou que é um pastor, sei o que, ele não sabe nem explicar direito quem é, mais que fica ai essa 

pergunta a vossa excelência, porque eu tenho achado aquele projeto fantástico ali na Praça do Oriente 

com aquele monte de crianças.  /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Boa tarde excelentíssimo 

senhor presidente vereador Romildo Sérgio, boa tarde né o nosso vice-presidente vereador Jovaci, boa 

tarde secretário, nosso assessor doutor Moacyr, boa tarde a todos nobres vereadores, vereadora 

Gessiléa, colegas que nos prestigia nesta tarde, o João Carlos na próxima pode ter certeza pela 

propaganda aqui do aniversario eu acho que eu perdi uma grande festa, vou ficar na expectativa numa 

próxima, que Deus te de muitos anos de vida meus parabéns tá, muita saúde, que você continue sendo 

essa pessoa cativa, essa pessoa é de responsabilidade, é João Batista novo compromisso, nova sede tá 

chegando, marcando presença, nosso, nossos servidores dessa Casa boa tarde a todos, quero já iniciar 
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minhas palavras, dando resposta ao nosso presidente na pergunta então quero aqui, dizer presidente 

que aquilo ali é uma, um incentivo do nosso amigo Marcinho, que já teve trabalho iniciado dias, 

tempos atrás aqui em Atílio Vivacqua e tem questionado muito a respeito de não ter apoio da secretaria 

de esporte em relação ao seu trabalho, a sua né envolvimento que mais que agora eles tão participando 

da, da, da copa à gazetinha, e eles por ter sentido a rejeição do campo Beira Rio para que eles 

pudessem é participar do campeonato, eles pediram Praça do Oriente, ate porque o campo Filipense 

não tava em grandes condições de gramas e (?) e lá teria é vestiário, essas coisas assim, eles 

precisavam de uma estrutura suficiente para atender o numero de crianças e de pessoas responsáveis 

para acompanhar esse projeto, então um projeto muito importante, com Marcinho juntamente com o 

Rui, juntamente com (?) Alessandro, Alessandro Sardemberg da Praça do Oriente, acho que todos 

conhecem primo do Valdir, que também tá incentivando esse projeto, que tá sendo muito importante e 

agora todos os domingos, todos os finais de semana, a secretaria deu um apoio em questão de 

transporte, o transporte ele tá conseguindo acho, teve uma iniciativa do nosso colega vereador Sandro, 

parece que deu apoio, e a gente tá ali também incentivando esse trabalho, dentro né dessa politica 

social que é muito importante, e eles os treinos de campo deles, vão ser lá na Praça do Oriente nos 

sábados né, vai tá acontecendo os jogos lá Praça do Oriente, sábado passado foi, eles tavão em 

Mimoso, e no próximo jogo será  na Praça do Oriente, então , e todos os vereadores que tem essa, tem 

essa visão voltado para o trabalho social que é muito importante, inclusive não vão cobrar né, não 

vamos cobrar dispesas é uma coisa que nós temos que tá mais próximo disso ai, esse projeto 

primeiramente ele é social,  então nós não vamos entrar no assunto, é vamos tá mais juntos 

incentivando esses garotos, é tirar as crianças das ruas é muito importante, o esporte é um dos 

caminhos mais fáceis ai, né vamos dizer assim pra que eles aceitem esse trabalho, então... / José da 

Costa Neto (Vereador):- Vereador você me concede uma parte, por favor? /Pedro de Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Fique a vontade vereador.  /José da Costa Neto (Vereador):- É eu queria 

fazer umas complementações se vossa excelência me permitir, e também atendendo a pergunta do 

nosso presidente, com relação a este projeto, e quero dizer também o seguinte, é claro às vezes a gente 

ouve a colocação de um e colocação de outro, mais com relação ao projeto que o Marcinho vem 

desenvolvendo no município, quero dizer que a questão de transporte e lanche pra garotada sempre 

aconteceu né, pode haver algum tipo de falha e não haver uma proximidade maior do executivo com o 
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pessoal do projeto, então é ouvindo algumas reclamações, imediatamente, imediatamente eu marquei 

uma reunião com a diretoria desse projeto né, que tem o Marcinho como parceiro mais quem tá 

diretamente ligado a esse é o pastor Fabricio né, o Fabricio é um jogador profissional... /Pedro de 

Oliveira Sampaio (Vereador):- Com licença, é o Fabrício, eu nem sabia que ele era pastor. /José da 

Costa Neto (Vereador):- Mais já foi um jogador profissional, hoje tá aposentado, então juntamente 

com o Luís, tem o Breno, inclusive o Breno e o Fabricio eles estiveram aqui na inauguração da 

câmara, eu tinha feito o convite a eles, e o Luís e tem mais algumas pessoas dali do município que 

tiveram presentes, o Edinho Camargo, estava presente e então o que, que eu fiz, o que eu propus, eu 

marquei uma reunião com eles e consegui fazer com que a secretaria de educação, o secretario de 

cultura, esporte e lazer, tivessem presentes, eles estiveram presentes e ali foi feito um, uma finação de 

conversa né, cada um fazendo é as suas colocações, as suas reivindicações e assumindo as suas 

obrigações né, e eles tem uma dificuldade em relação ao documento que precisa resolver, eu quero 

aqui presidente ate parabenizar vossa excelência e parabenizar o doutor Vinícius que presta, que esta 

prestando um excelente trabalho na defensoria publica dessa Casa né, em nome é claro de todos os 

vereadores, da presidência e portanto o doutor Vinícius já esta cuidando da parte documental, porque é 

uma associação esportista só que o CQC tá em dia mais por exemplo tem o livro de atas que tem 

muitos anos que não escreve nada, então precisa que um advogado faça uma intervenção jurídica, para 

que o livro de atas possa começar, as reuniões possam acontecer e possam ser registradas as atas, 

daquele livro, para que a associação possa então é voltar a, a as suas atividades ativias ai no seu dia a 

dia, e assim firma as parecerias  porque as vezes a prefeitura tem dificuldade de ajudar, de ser parceira 

porque não tem documentação né, então como me procuraram e prontamente sem interesse nenhum 

politico né, vamos dizer assim, mais no exercício do próprio mandato pela visão do projeto, que a 

visão social que é muito maior, porque ate mesmo o garoto que praticar o esporte lá, pode ser que o 

contrato apareça e a renda profissional é bem transformadora, mais então eu gostei da postura do 

pastor Fabricio é um homem da igreja né, conhece futebol, foi profissional ate mesmo amador, mais eu 

gostei muito da postura do pastor Fabrício, um home de igreja, conhece o futebol já foi profissional, 

então as pessoas que estão ali aliadas com o projeto e eu acho que tem tudo ai pra acontecer, eu acho 

que a câmara tem que ser parceira, a prefeitura tem que ser parceira, para que a coisa possa realmente 

acontecer na pratica, infelizmente eles iam usar o campo Filipense mais não foi possível, porque o 
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vestuário não oferece condições né, inclusive o prefeito José Luís já esteve lá e já viu aquela situação e 

como o campo Filipense pertence ao estado, prefeito semana agora ou semana que vem vai estar 

provavelmente com o governador Paulo Hartung pra cobrar a reforma do Fernando de Abreu quem 

sabe já né, quem sabe já entra ai uma obra no estado Filipense, enfim foi o momento de pedir para o 

campo beira-rio, tá ate em transição tá com diretoria nova né, foi então solicitado, portanto a diretoria 

de Praça do Oriente, os dirigentes vossa excelência deve ter participado prontamente, evoluindo o 

projeto então a gente parabeniza lá, vossa excelência e a toda comunidade da Praça, mais eu quero é 

dizer assim a gente tá, nós temos toda uma questão, nós já estamos dando uma contribuição ai nesse 

importante projeto,  para o município de Atílio Vivacqua, desculpe vereador eu me alonguei, muito 

obrigado vereador. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- (?) É eu quero só fazer uma correção 

aqui vereador é eu disse né essa questão, porque são informações que ele próprio Marcinho me passou 

então é uma informação que ele me passou e por isso que eu respondo assim, e fazendo outra correção 

eu disse copa gazetinha é copa renascer, renascer, mais quero assim  fazer esse apelo né, obrigado pela 

sua, pelo seu interesse, pela sua participação  já nessa questão não chegou no meu conhecimento, e que 

isso seja de fato o motivo da gente tá trabalhando essa questão social, então eu quero aqui parabenizar 

a Casa e já parabenizar o presidente pela inauguração pela Casa, tá e eu ate fiquei preocupado como 

vereador que eu sou fazendo seus questionamentos, suas colocações relação a questão das sala, da sala 

do Moacyr, da sala da Quézia, ai eu fiquei me perguntando e a inauguração das salas dos vereadores 

como vai ser, porque na verdade  vereador a sala esta lá, vamos aguardar agora como nós vamos sentar 

lá, mais vamos parabenizar o vereador  na sua sala tem alguma coisa, então eu quero dizer presidente 

que... /José da Costa Neto (Vereador):- Vereador posso dizer o que eu encontrei na minha sala, uma 

maquina de datilografia, eu fiz ate uma brincadeira, parece que aquele painel eletrônico liga né... 

/Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Então vereador desculpe a brincadeira, na Casa essa 

semana, mais a gente faz essa brincadeiras, mais lá, mais é só pra descontrair, mais eu quero voltar 

minhas palavras né, em relação à votação né, que, que muito satisfeito com todas as apresentações, nas 

autoridades dos estados eu fiz ate reivindicações, gostaria de estar reforçando a minha reivindição, eu 

na, na ideia eu gostaria de esta passando direto para o governador mais não tive a oportunidade de 

fazer esse apelo né, mais quero é deixar aqui que eu vo esperar mais do governador a respeito de Atílio 

Vivacqua pela, pela participação, pelo acolhimento que ele tem no município de Atílio Vivacqua né, e 
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com proposta né que a gente tem ainda, mais como o seu espírito de campanha é, é dizia-se que o atual 

governador dizia que o seu governo não é um governo que ia olhar pro retrovisor mais que de fato eu 

percebi que ele começou a olhar pelo retrovisor, e ai a gente da fazer alguns questionamentos né, que o 

governo anterior assim deixando o estado super tranquilo, suas contas zeradas, com, com o um 

orçamento para iniciar, inicio do próximo governo né, ele começou a olhar no retrovisor e infelizmente 

houve né essa coisa provada nos seus atos de cortes de gastos, para a questão de (?) de fato isso ai né, 

isso não é muito legal inclusive o setor de segurança né, a policia militar, a policia civil e também a 

área da educação, esses cortes que as vezes sabendo  né que o atual governo teria que acontecer isso no 

inicio do governo né, mesmo que a Casa esteja arrumada, nós temos consciência de que isso poderia 

acontecer, então ai quando eu anuncio essa questão de tudo isso pra que pra anunciar uma visão 

voltada para o passado a gente fica também né, assim não é isso que o governo nos falou, mais quero 

parabenizar novamente e que esse apelo possa chegar ate ele, ao governador então, são esses os meus 

questionamentos, queria aqui também fazer uma correção, é o vereador fez uma anotação  importante a 

respeito da reunião que aconteceu agora tarde e todos os vereadores tiveram a oportunidade de fazer 

suas reivindicações, eu não tive essa oportunidade porque tive que me ausentar por alguns instantes, 

tive que voltar em casa né, como, como eu falei, então não tive a oportunidade de fazer minhas 

reivindicações,  mais quero fazer aqui o ao presidente, que possa caminhar ate o líder do executivo, é 

passando na comunidade de Santana né, e algumas pessoas da comunidade me fez uma reivindicação 

que, que tá acontecendo eu ate olhei de forma assim geral, se seria uma coisa devidamente voltada 

para o município, mais como eu tenho dentro do espaço que foi reivindicado é patrimônio publico, 

posto de saúde, escola, quadra desportiva essa coisas, e então eu entrei, então eu posso fazer essa 

reivindicação, eles tão reivindicando o que se fecha é em torno  daquele estabelecimento que é  a 

igreja, a quadra é para que as pessoas não entre ali  de fora de hora de carros tal, essa coisa todas ai, (?) 

(?) (?)porque vão lá fumar drogas essa coisa, então tão indo pra lá e tá ficando meio desconfortável, ate 

porque, então que se (?)(?) que o que vai acontecer não pode (?)(?) e então é essa a reivindicação que o 

senhor possa tá encaminhado para o executivo, então tá sendo feito esse apelo, essa reivindicação, é 

então são essas as minhas falas né, tava atento a todos os projetos e se o projeto tiver aptos, nós vamos 

estar conversando sobre os projetos inclusive, eu falei que eu ia falar sobre o (?) social e que ainda não 

consegui vê pra esse município, então tem uma anotação para um projeto social, então, é 
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fundamentada a questão né do jovem, do adolescente assim uma coisa mais profunda é claro que existe 

é, é um trabalho como esse que tá sendo organizado pelas pessoas, igual esse que tá ai voltada pra 

sociedade, mais que ele possa se implantar na politica social mais profunda né, mais na raiz, que nós 

possamos pensar ai, num, num acolhimento ai da juventude, numa assistência aos dependentes do 

nosso município, como nós podemos falar isso, então vamos estar pensando nisso tá, nós podemos 

pensar aonde nós podemos, por aonde podemos entrar e que os vereadores né, secretários podemos 

estar conversando e vendo o que nós podemos fazer, porque na verdade é uma politica social é fato tá 

fundamentada na vida social é muito difícil, mais nós temos vários setores que (?) igual a secretaria de 

ação social, ela faz seu trabalho ia de receptação e coisa tal, na saúde, mais aquela questão da vida né, 

fundamentada nessa situação ainda não tinha se levantado no nosso município e é uma coisa que eu 

sempre percebida que a politica social ela teria que ser mais, mais profunda naquilo que é necessário 

para atender ao povo, então essa é a questão, quando se fala nos projetos de adequação, soa uns 

projetos bons, mais vamos pensar nessa questão de social(?)(?), voltado para o nossa juventude, para o 

nosso povo, muito obrigado, quero só, quero boa tarde secretario de esporte Niltinho, que chegou 

agora no meios das minhas falas Niltinho, é seja bem vindo a essa Casa. /Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Estaremos colocando em votação o regime de urgência do projeto 008 de 

2015, que institui o órgão oficial do município de Atílio Vivacqua e da outras providencias, apenas 

regime de urgência, vereador Sandro. /Sandro Duarte Gariolli (Vereador): 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):- 

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

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

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

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

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

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

Machado (Presidente):- Aprovado por unanimidade o projeto de lei numero 008 de 2015, que institui 

o órgão oficial de imprensa no município de Atílio Vivacqua, apenas regime de urgência, ata da sexta 
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sessão ordinária da câmara municipal de Atílio Vivacqua 31 de março de 2015, 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):- Pedro Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Favorável. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador José 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):- Aprovada por 

unanimidade a ata da sexta sessão ordinária da câmara municipal realizada no dia 31 de março de 

2015, ata da sétima sessão ordinária da câmara municipal realizada no dia 07 de abril de 2015, 

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):- 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):- 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):- Aprovada por 

unanimidade a ata da sétima sessão ordinária da câmara municipal realizada em 07 de abril de 2015, 

horário de liderança PSDB, preiteado vereador Zé da Costa Neto. /José da Costa Neto (Vereador):- 

Prometo que serei breve, apenas acolhendo aqui as reivindicações do nobre colega vereador Jovaci, 

com relação ao problema de lâmpadas apagadas, e também de lâmpadas acessas né durante o dia, é 

como pratica anterior ficou aqui na sede do município, com relação ao posto saúde né de em São José 

da Br, as adequações que precisam acontecer né, e com relação ao uso de energia da quadra, Nossa 
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Senhora Aparecida, eu quero dizer vereador que nós acolhemos as reivindicações de vossa excelência, 

passaremos aqui para o secretario da área, então nós vamos passar as questões para é relacionado a 

saúde para o secretario Tiago, Nossa Senhora Aparecida os postes de repente seje o secretario Niltinho 

que tá aqui presente a gente agradece a presença do secretario Niltinho e com relação as lâmpadas 

passaremos o problema para o Jacson, secretário de obras para que ele tome providencias, e com 

relação a reivindicação do colega nobre vereador Pedro Sampaio, a gente parabeniza vossa excelência 

pela sua preocupação né, reivindicação importante para a comunidade de Santana, a gente também 

poderemos passar isso para o executivo, mais fica aqui a sugestão para tanto que vossa excelência, 

como o vereador Jovaci, se puderem e se quiserem colocar essas reivindicações também no papel para 

que fique de certa forma mais oficializada e com certeza a gente vai tá junto com vocês com vossas 

excelências para que as suas reivindicações sejam atendidas da melhor forma, é quero dizer fiquei 

observando o presidente junto com os nobres colegas vereadores, as falas do nobre colega vereador 

Pedro Sampaio eu queria apenas fazer uma alegância com relação aqui louvo aqui apoio o pedido do  

vereador Pedro e se precisar da nossa intervenção e da nossa participação (?) nós estaremos sempre 

junto, porque é um projeto que é realmente bastante interessante, que é a pavimentação e drenagem do 

bairro Alto Niterói, é quero apenas lembra que nós estivemos no governo passado presidente dessa 

Casa Romildo Sérgio estava presente, parece que vossa excelência tava presente numa audiência na 

presidência oficial da Praia da Costa com o governador daquela época, ex-governador hoje Renato 

Casagrande e naquele, naquela audiência eu tive a honra, a oportunidade de participar e foi, o, o 

pedido principal pro município o prefeito José Luís, foi exatamente o recurso pra pavimentação e 

drenagem do Alto Niterói, então não aconteceu o governo acabou e não aconteceu, e quero dizer que 

votei no Paulo Hartung votaria hoje de novo, tenho plena confiança de que ele esta fazendo da forma 

correta né, vereador, governador experiente, 8 mandatos pegou o governo do estado lá trás numa 

situação (?) total e sem organização, reorganizou o estado, fez muitas  obras, colocou realmente o 

Espirito Santo no lugar que ele merece, e agora retornando com certeza o cenário, não é só, hoje nós 

tivemos uma reunião com o prefeito, a preocupação que o nosso prefeito tá tendo com relação a queda 

da arrecadação, ele já tá puxando o freio de mão pra fazer economias, senão chega no final do ano as 

contas não fecham, vamos que agir de acordo com que manda a lei de fiscalização fiscal, então quero 

dizer apenas que eu confio no Paulo Hartung, que o que ele esta fazendo é realmente necessário, pra 
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que ele possa administrar o estado da melhor forma, diante da situação  não só o estado que o Espirito 

Santo atravessa mais o Brasil todo, nós temos acompanhado ai a é questão da infração subindo, 

desemprego aumentando né, quem tem, a situação é a seguinte quem tem o seu um milhão aplicado na 

situação de dificuldade financeira ele vai deixar ele quietinho lá, ele não vai colocar esse um milhão 

pra ampliar a fabrica dele, montar uma indústria pra gera emprego e renda, ele vai deixar ele lá 

guardadinho, então infelizmente o cenário é bastante diferente mais tenho ai plenas convicções que o 

Paulo Hartung, ele dará ai com certeza os resultados que o povo capixaba estão esperando e merece, e 

com certeza o estado Espirito Santo vai melhorar, bastante neste 4 anos do nosso governador Paulo 

Hartung, e o nosso vice-governador César Conabe, que por sinal é do meu partido PSDB, então confio 

tanto no Paulo, como no César Conabe, as coisas pro nosso estado vão realmente vão acontecer, é eu 

quero presidente é supor aqui, agradecer a recepção e a hospitalidade candidato do deputado Teodorico 

Ferraço, nós tivemos né, Nandinho a oportunidade de estar com o Teodorico Ferraço na ultima sexta-

feira na sua residência, ali no município de Itapemirim, ele a esposa dele Norma Ayub nos recebeu 

muitíssimo bem né, nós tivemos uma longa conversa, conversa muito proveitosa, com certeza trará 

também  bons resultados aqui para o município, então eu quero que fique registrado aqui o nossos 

agradecimentos pela recepção e hospitalidade na sua residência ao deputado Teodorico Ferraço e a sua 

esposa Norma Ayub, muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- PSB, Pedro 

Sampaio. /Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Senhor presidente, todos nobres colegas 

vereadores, é volto nessa tribuna presidente, pra recorrer de bom grado (?) (?) é não sei se é o cansaço, 

mais quero aqui fazer as minhas colocações, neste horário me permitam, quero só é dizer que vereador, 

nós demos as sua palavras e é quero dizer a vossa excelência que parabéns pelo seu voto no 

governador Paulo Hartung e nenhum momento eu diria também que tá incapacitado o governador, 

trabalhou dois mandatos votei nos dois mandatos em outro governador e ele é incapaz eu falei de uma 

situação ao contrario ao que ele disse então quero dizer aqui que votei no ex-governador Casagrande 

também, só votei mais eu não fiz campanha, o vereador, o ex-governador Casagrande e votaria 

novamente por seu trabalho aplicado na gestão no governo do estado, e não só pelo seu partido mais 

pela sua capacidade de governar nos planejamentos, quero fazer aqui umas colocações a respeito de 

todo os seus trabalhos no governo anterior, todos os convênios, e todos os recursos que foram é 

reivindicados para Atílio Vivacqua para o governador, ex-governador Renato Casagrande, foram 
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concluídos ele atendeu, somente não atendeu essa como vossa excelência colocou, nós tivemos a honra 

de tá participando dessa reivindicação que o nosso prefeito fez ao Renato Casagrande que foi a (?) do 

Alto Niterói, por falta de projeto ele não conseguiu aprovar o projeto, ate porque ia ser um recurso 

colocado em parcela né, em três ou quatro parcelas que nós ouvimos isso e não foi colocado por falta 

de projeto, hoje a minha reivindicação é que projeto de calçamento pro Alto Niterói esta protocolado 

na sedu, pelo nosso vice-prefeito, na ocasião prefeito do município, Almir Lima Barros foi a 

reinvindicação que eu fiz ao atual governo, pela pessoa do nosso prefeito José Luís Torres Lopes, 

então todos esses anos, todos esses convênios e reivindicações que foram feitos pelo ex-governador 

Renato Casagrande atendeu a este município, e atendeu muito bem o seu governo, então essas é a 

minhas colocações a respeito né dessa reivindicação que eu fiz inclusive, aproveitando a presença do 

nosso secretario de cultura, esporte, Almir, o Nilton Melo, que esta ali presente, a praça Saudável Alto 

Niterói né, que esta, parece que, esta parada lá, parece que a obra esta parada lá não sei se já retornou 

né, é, é uma obra, o recurso do governo do estado é uma obra de Renato Casagrande, então eu gostaria 

de voltar um pouquinho ao abito social, seria uma obra que poderia já estar atendendo a 

municipalidade, um bairro né que precisa né a carência daquele povo exige uma necessidade muito 

grande de uma obra ali naquela rua que ela pudesse dar continuidade, ela esta já quase em fase de 

acabamento, inclusive o campo sintético eles estão usando o projeto foi entregue eles estão usando (?) 

(?), uma coisa que o estado tá dando, então voltando pra construção seria, uma boa fala dizermos que 

poderia dar continuidade não sei se é  de interesse do governo atual dar sequência naquela obra, mais 

são essas as colocações que eu tenho pra falar em relação ao governo Paulo Hartung, eu não falei em 

nenhum momento da incapacidade do governo, eu falei na questão dele corta gastos do qual ele propôs 

no governo atual dele desde dos primeiros dias de mandato dele, atuando com hostilidade nas suas 

falas eu não consegui ver nas suas colocações nenhuma proposta, nenhuma condição de que nós 

podemos garantir que tem algumas coisas boas ai pro município no atual momento, e assim por diante, 

então olhando pro retrovisor sim eu vi, ele fazendo uso principalmente nas redes sociais, tem os seus 

questionamentos no qual o governador tá falando nessas questão, então foi essas as minhas palavras, 

muito obrigado. /Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Eu disse uma vez ao vereador 

Sandro, logo que ele assumiu que a politica ou você olha com a razão, ou você olha com o coração, me 

desculpe mais tanto o vereador Zé Neto quanto o vereador Pedro Sampaio, estão olhando muito com o 
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coração para o seu governadores, então o vereador Pedro enxerga com o coração dele, o que o coração 

dele quer que ele enxergue o governador Renato Casagrande, e o vereador Zé Neto vai enxerga o que o 

coração dele pede o governador Paulo Hartung, nessa discursão vocês vão ficar aqui ate, a próxima 

sessão, discutindo e não vão conseguir chegar a um denominador, o governador Casagrande fala que 

deixou o estado certinhas, com dinheiro em caixa, o ex-governador, o governador Paulo Hartung pega 

e fala que ele não deixou, que ele deixou conta, deixou isso e aquilo, então vamos ficar aqui passando 

esse mandato e outro e os colegas vereadores defendendo ai seus governadores que acham que é o 

ideal pro estado e defendendo com o coração, a única coisa que eu posso garantir vereador Pedro é que 

vossa excelência fez todas as reivindicações que fez com exceção das feitas agora foram atendidas, eu 

tive presente em varias reunião com Casagrande na questão do Fernando de Abreu escola estadual, e tá 

ai a arrastou e não sei se faz alguma coisa nesse mandato do Paulo Hartung, mais a verdade é que se 

arrastou e vai se arrastar nesse período nosso também e a escola que já foi cartão postal nossa tá num 

estado horrível, e atendendo aos alunos mais isso é uma questão de coração, como vereador Zé Neto e 

como vereador Pedro, queria só salientar os colegas que eu estive na assembleia legislativa na ultima 

sexta-feira, e fui participar de um debate sobre essas mudanças politicas que vão acontecer, alguns 

deputados federais do Rio de Janeiro, São Paulo e o deputado daqui, deputado do estado, em sumo 

muita proposta, as únicas coisas que tem unanimidade, uma é o tempo de campanha, vai ser 60 dias só, 

vai ser um tiro único como eles estão dizendo, que é 60 dias de campanhas e a segunda que tem 

unanimidade entre todos os partidos é a questão da não coligação proporcional e tirando tem proposta 

de tudo quanto é forma, tem uma ala que defende as eleições continuarem divididas, mais ter uma pro 

executivo de quatro anos, presidente, governador e prefeito, e dai mais dois anos a eleição para o 

legislativo, vereador, deputado e senador, então isto esta uma tremenda confusão, um monte de 

proposta, unanimidade apenas na questão dos 60 dias para campanha, porque dói o bolso de deputados 

né, uma campanha curta logicamente gasta menos e essa questão que tá ai hoje que é uma aberração 

que a questão das coligações, dado ai o fator de (?) ai de Enéias, a outros fatores que levam ai vieram 

ai a as câmaras municipais e os legislativos federais, algumas pessoas que não estão com um 

montantes de votos muito grande e acabam levando pessoas sem aprovação popular e fora disso é 

depuração e proposta mantem nada como (?) (?), e outra coisa tem que terminar ate outubro,  fazer um 

ano antes da eleição, então tudo tem que ser concluído toda essa briga, toda essa discursão politica da 
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reforma politica, pra que possa também nos organizar, principalmente os colegas ai que vão pleitear ai 

para estar voltado pra essa Casa, pra terminar repito novamente o assunto do esporte que tá 

acontecendo lá na Praça do Oriente, tenho ficado muito satisfeito com aquele numero de crianças, e é 

muito importante esse trabalho de escolinha de base, eu fui um jogador bem melhor do que João 

Carlos que tá ali, porque eu fiz três, quatro anos de escolinha Santo Augustinho, ai eu me tornei um 

jogador bem melhor que o João Carlos, porque eu tive esse privilégio de jogar na escolinha, né mais 

hoje essa oportunidade tem muitas crianças com talentos escondidos, João Carlos isso é uma 

brincadeira vocês sabe da amizade que nós temos e registrando a presença também  do Nilton Melo, do 

Batista ai e espero que os colegas possam estar presentes ai na abertura desse encontro nacional na 

próxima quinta-feira as 18 horas, e não tendo mais nada a deliberar esta encerrada essa sessão (?) e 

chuvosa. /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, 22 de Abril de 2015. 
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