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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE ATÍLIO 

VIVÁCQUA, REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2015. 

 

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às nove 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):- Extraordinária dessa casa de leis gostaria de estar convidando o vice-presidente desta 

casa o vereador Jovaci Duarte pra compor a Mesa, e também, o nosso assessor Doutor Vinícius 

Fassarella, vamos passar a lista de presença, vereador Sandro Duarte. / Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador): Presente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa. / 

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

(Presidente):- Vereador Roberto. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Presente. / Romildo 

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

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

(Vereador):- Presente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Zé Papaceni./ 

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

Vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (vice-presidente):- Presente. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Registramos ate o momento a ausência do vereador Itamar, nós, como é a 

primeira sessão né, dessa próxima legislatura, nós não temos as comissões formadas pra dar o parecer 

do projeto, nós vamos criar uma comissão provisória, pra dar o parecer apenas nesse projeto, 

lembrando que nós vamos votar apenas, apenas o projeto que desmembrar a secretaria de meio 

ambiente, dado a uma serie de fatores que o município tem passado com essa questão do meio 

ambiente, que todo mundo sabe, gerou essa necessidade de desmembrar a secretária, e para dar parecer 

nós tamos criando essa comissão provisória, portanto suspenderemos a sessão por dez minutos para 

que seja, efetuados ai as comissões provisórias, para assinar o parecer do projeto de lei, então esta 

suspensa por dez minutos ai a sessão, para se forma essa comissão provisória. Lembrando aos novos 

membros da mesa diretora, o vereador Jovaci, vice-presidente, o vereador Itamar, secretario da mesa, 

sejam bem vindos ai, a essa condução né, da mesa diretora pele eleição de 2014, considere-se ai 
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empossados, nos seus novos cargos, passando a ordem, desculpem... Passando a ordem do dia o 

projeto de lei 001 de 2015, que cria o cargo de secretario municipal do meio ambiente e pra outras 

providencias, pela ordem chamamos o vereador líder do perfeito, Zé da Costa Neto par que faça defesa 

do projeto. / José da Costa Neto (Vereador):- Eu quero a gradecer a Deus por mais este momento, e 

cumprimentar a todos os nossos colegas vereadores presentes no plenário e também à vereadora 

Gessiléa, cumprimentar nosso presidente, vereador Romildo Sergio, que tem conduzido ao cargo de 

presidente das ultimas eleições, nosso parabéns pela...  Pelo seu trabalho, é de coordenação e 

administração desta casa, parabéns também ao vereador Jovaci, né? Ao cumprimentar... Ao 

cumprimentar né? Nós queremos também, cumprimentar, é parabeniza-lo pela sua eleição como vice-

presidente na composição da mesa diretoria dessa casa, parabenizar e cumprimentar, parabenizar 

também o vereador Itamar Cristo eleito secretario desta casa, desejando aos três, né? Ao nosso 

presidente Romildo, ao vice-presidente vereador Jovaci, ao vereador secretario Itamar, muito sucesso 

muito, muita... Muita competência ai, pra destreza ai, é, nos trabalhos de administração e coordenação 

dessa casa, e também queremos é parabenizar ai, e também agradecer né? A vereadora Gessiléa nos 

primeiros dois anos, no primeiro biênio ocupou aqui com muita competência e sabedoria a vice-

presidência dessa casa, cumprimentar ai o vereador Jovaci né? Com muita competência e sabedoria 

também ocupo aqui muito bem o cargo de secretário, então é quero cumprimentar o doutor Vinícius 

que nos auxilia na sessão do dia de hoje e comprimento todos funcionários e funcionarias que estão 

aqui nos auxiliando nesta sessão, ao Batista também nosso bom dia, é pela sua presença é com relação 

ao Projeto de lei 001/2015, nós queremos é participante mesmo de falar, comentar sobre este projeto 

com certeza que, todos é já né entenderam essa proposta, que todos são plenamente favorável a 

aprovação desta matéria mais eu quero parabenizar é nosso prefeito, José Luís torres Lopes pela visão 

pelo desprendimento, pela brilhante iniciativa de estar, é propondo né através desse projeto de lei nós, 

é já estamos é em analise do mesmo, propondo aqui portando a criação né? A instalação de fato da 

secretaria municipal de meio ambiente, já visto que a secretaria municipal de meio ambiente ela já, já 

esta prevista né? Ela já consta lá na lei de numero 929/201, de 01 de Setembro de 2011, esta lei que 

dispõem sobre código, é o meio ambiente no município de Atílio Vivácqua para providencias, então na 

verdade a secretaria já, já, já ela esta prevista nessa lei, no entanto, é ela ainda essa secretaria estava 

funcionando ainda sob, a, a jurisdição ai da secretaria municipal de desenvolvimento rural de meio 
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ambiente, não tínhamos, portanto um titular desta parte né?  Então através desse ai 001/2015, cria, 

portanto, um cargo de secretario municipal de meio ambiente do município de Atílio Vivacqua e pra 

outras providencias, então nós entendemos né? Que uma vez né nomeado um secretario ou a 

secretaria, nós ainda não sabemos na verdade quem o prefeito vai, vai tá indicando né? Pra este cargo 

comissionado mais nós entendemos que, que vai ser, que vai ser vai chegar em muita boa hora né? 

Para o nosso município, é porque a questão ambiental, é uma questão realmente de bastante 

necessidade, e pro estado nós tivemos a oportunidade de estamos ontem é numa audiência, inclusive 

com a secretaria, com a presidente do IEMA, Suely Passone estávamos lá juntamente com o presidente 

da câmara vereador Romildo Sergio, o prefeito José Luís, o secretario Márcio Menegussi Menon e 

também o produto rural, pecuarista, Geraldo Carvalho, que foi apresentando os produtores rurais do 

nosso município, pra que a gente pudesse tá discutindo, entre outros assuntos a questão da seca, é, que 

esta aí atingindo praticamente todo estado do espirito santo, inclusive Atílio Vivácqua e a secreta... 

Presidente Juliana deixou bem claro, que a intenção do estado é realmente passar quanto mais a 

questão do licenciamento ambiental para os municípios, né? É então o nosso município na verdade, é 

iniciou um processo de licenciamento ambiental das atividades daqui do nosso município no ano de 

2014, e o volume, o volume de, a demanda né? Por dessa questão de licenciamento é muito grande, 

com tendência é de crescer muito mais, então tá ai a grande necessidade de então estamos 

desmembrando, né?  Essa, esse serviço da secretaria de desenvolvimento rural e portanto nomeando 

um titular, ou uma titular, para a secretaria  municipal do meio ambiente pra poder de fato, é 

deslanchar toda essa politica, é, é relativa a questão ambiental, e ai não é somente  a  questão de 

licenciamento ambiental né? É então, tem muitos outros itens que estão previsto na nesse projeto de 

lei, e ai tem a questão, da educação ambiental que a gente julga também, é, como com alvo ai da mais 

alta importância, porque nós não podemos ficar também somente tratando a questão no momento, nós 

temos que prepara o município pra daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Então essa secretaria ela chega 

em muita boa hora, com certeza ela vai fazer um trabalho muito bom ai, com relação a questão de 

educação ambiental, levar mais informações para os empreendedores do município, para os 

empresários, os industrias, para os produtores rurais, para os pecuaristas, enfim, e, e ofertar um 

trabalho mais eficiente e mais rápido, né? O presidente da câmara, é, é testemunha a gente, viu lá no 

IMA,  que dizer tem toda boa vontade, de acelera os processos, mais a maioria dos processos eles são  
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dolorosos, né? E os empresários ele, ele perdem acaba dinheiro e o município também perde divisas 

com relação a essa demora, tem processo no IEMA, que tem 5 anos, 10 anos, e ainda num, né? Apesar 

da empresa tá ate operando, mais é, processos muitos demorados para se efetivarem na pratica, então 

não que município vai fazer, a, a, a coisa fora da legalidade ate porque não pode, né?  Nós temos ai 

hoje o ministério publico, eu estava conversando agora pouco, eu o vereador Sandro, o vereador 

Romildo Sergio o ministério, o publico ele esta aí, né?  Tá um guardião, tá vigiando todo mundo, e 

então tem que ser fazer realmente dentro da legalidade, e a questão ambiental não é diferente, né? 

Então, mas nós entendemos estamos acompanhando, é um processo que esta sendo feito no município 

e a gente vê que agora com a criação desta secretaria com certeza os trabalhos serão é, serão feitos ai 

com bastante competência, bastante qualidade, e assim oferecendo um, um, principalmente, no diz 

respeito aa questão do licenciamento, uma, uma possibilidade, né? Maior para os nossos produtores, 

para os nossos empreendedores, com nosso município, porque ai a maioria, da, dos empreendimentos a 

serem licenciados são serão feitos aqui, no próprio município não precisaram é, é os empreendedores 

não precisaram se deslocar né? Pra Vitória, pra poder acompanhar todo esse processo, então nós 

entendemos que, realmente é um projeto que de mais rápida importância, e contamos ai com o voto 

favorável de todos os colegas, para que ai no município de Atílio Vivácqua possa sair mais uma vez na 

frente né? Nós sabemos que tem alguns municípios que já fazem licenciamento, já tem toda sua equipe 

estruturada, mais não são muitos né? Quer dizer na verdade a maioria não tem nenhuma estrutura 

ainda montada para trabalhar com essa questão, então, parabéns ai, ao nosso município, parabéns mais 

uma vez são prefeito, por mais uma vez por esta iniciativa, com certeza uma vez criada a secretaria 

municipal do meio ambiente os trabalhos é, serão realizados da melhor forma, e ai também é, tira um 

pouco da carga de trabalho do nosso secretario de agricultura, porque hoje ele, a gente vê que 

realmente que cuidar da agricultura, cuidar do meio ambiente, principalmente num momento desse de 

seca,  de escassez de agua, então é muito complicado ontem o vereador Romildo Sergio, estava ate 

brincando com o secretario Márcio pra que ele desligasse o telefone, porque é, é, um ligação seguida 

da outra, então não é pouco problema, eu não sei nem como ele suporta essa carga né? É uma carga 

muito grande mesmo, então vai ser bom também para a questão da agricultura né? Ele vai ter mais 

tempo, ai pra cuidar, ai é, da produção agrícola, da produção pecuária do nosso município do, ao 

atendimento dos maquinários, ai aos nossos produtores, então pedimos a todos os vereadores, que 
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possam, é analisar com carinho ai, e com certeza o votarem vai ser favorável, favoráveis a este projeto, 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só completando ai, o que disse o líder do 

prefeito, eu quero agradecer ai a presença de todos os vereadores, alguns de férias, outros nos seus 

trabalhos, mais que atenderam a necessidade do município e estão todos aqui presentes nessa sessão, o 

secretario Márcio passou o dia ao nosso lado ontem se ele recebeu, 100 ligações 95 foi problema de 

agua, 95% dessas ligações, e eu não encaro esse projeto de lei, como um projeto lei não, eu encaro 

como uma necessidade, nós temos, todos nós aqui, se ele não for produto rural, ele é ligado ao meio 

rural, e nós sabemos que hoje o produtor, no nosso entendimento nada, pode mais não é bem assim, 

pode muita coisa, mais desde de que esteja com o projeto na mão, se quer colocar uma caçamba de 

terra na propriedade, ele vai ter que se estrutura, procura a secretaria de meio ambiente, e ter em mãos 

o documento com essa autorização, se pode muita, muita coisa no meio ambiente mais todas ela tem 

que ter projeto, e é humanamente impossível, que nosso secretario de agricultura, que assumia a duas 

secretarias fizesse, isso porque necessita da visita, do laudo técnico, precisa de muita coisa, e ele não 

iria conseguir, como não esta  conseguindo da conta, e pra agravar tudo isso, veio essa questão da seca, 

onde deve receber, 50 pedidos de barragem por dias, onde pedem poços ou de alguma medida 

preventiva pra, pra salvar ,  a questão do, do  pecuária leiteira, das lavouras, que estão todas 

comprometidas, em função disso ai que se criou essa audiência, o cargo de secretario de meio 

ambiente, a secretaria já existe, precisa apenas do profissional, e pelo que nós tamos sabendo não vai 

ser indicação politica, e sim indicação técnica, porque hoje meio ambiente, nós sabemos que  é a 

menina dos olhos do mundo, e o prefeito vai optar ai pelo que, ate nós sabemos, por uma indicação 

técnica, por uma pessoa do ramo, para que faça realmente aquilo que a lei pede nessa secretaria, 

porque eu acho que nenhum de nós tem duvida, que essa será secretaria mais visada pelos órgãos ai, do 

estado, do pais, mais visada na sua condução, porque o meio ambiente hoje não é a questão municipal, 

mais é uma questão mundial, então eu encaro essa criação do cargo de secretario, como uma 

necessidade, dado tudo aquilo que nós temos vivido ai, nos últimos dias, com essa questão de seca, 

confesso que o vereador Zé Neto me deixou mais preocupado ainda, quando disse que a previsão de 

tempo pra fevereiro, é pior do que janeiro, pior porque na, segundo o clima pior porque tá tendo chuva 

nenhuma, é   calamidade, e, eu tenho certeza que se continuar da forma que tá nós vamos votar aqui já, 

já, o estado de emergência, porque os produtores não vão conseguir pagar os financiamentos que as 
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lavouras não vão ter nada, e não é esse ano não, a florada do café do ano que vem já tá comprometida, 

os grãos desse ano já murcharam, vai atrasar, não consegue esse ano, e não consegue ano que vem, seis 

assistiram ai, o, o jornal do campo domingo, viram que produção leiteira já caiu 60%, e com mais duas 

semanas de sol vai pra quase 80, se a chuva não aparecer, então meu irmão a quantidade de 

financiamento que tem  produtor rural, que paga todo ano com café ou com a produção leiteira vai ser 

comprometida, se não chover ainda nessa semana na próxima semana tenho certeza que nós vamos tá 

vindo aqui pra votar o projeto de emergência, porque nós vamos estar numa situação muito difícil que 

a muito tempo, nós não vivemos igual, tem se tiver são pouca comunidades do município que não tá 

dependendo do socorro ai, do carro pipa né?  É intenso todos os dias as maquinas estão trabalhando na 

captação de agua, furando poço, vendo isso, só que não dá, todo dia chega tal uma comunidade, 

falando do problema da agua, então eu encaro esse projeto de lei, não como um projeto de lei, mais 

como uma necessidade pra oferecer aos produtores, e as pessoas do município, que tivemos também 

com alguns vereadores,  uma reunião com a Cesan, na semana passada na sexta- feira, onde  a Cesan já 

capitava   naquela oportunidade 75% da agua do rio Muqui, sobrava apenas 25% mais uma semana de 

sol, a previsão é pra 90, tendo que fazer uma medida ai, durante o final de semana pra capitar agua do 

rio sumidouro, então o problema é gravíssimo, não é grave mais não e sem essa previsão de chuva nós 

caminhamos ai, realmente para uma medida emergencial, em muito pouco prazo, vereador Zé Geraldo 

Papaceni. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Eu sou favorável. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vai usar a palavra. / José Geraldo Papaceni (Vereador):- Não. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Lembrando que só com expediente porque é sessão 

extraordinária, vereador Roberto Alemonge. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Quero 

agradecer a Deus por mais um dia, por poder esta aqui, tudo na graça, tudo junta ai, pra fazendo um 

bom acompanhamento do nosso trabalho, quero cumprimentar a mesa, do senhor presidente Romildo 

Sergio, nosso vice Jovaci, e o nosso secretario Itamar, e o nosso doutor Vinícius, eu vim para 

parabenizar a mesa, porque mesmo que me doa, eu fico muito satisfeito porque o trabalho vai 

continuar, e quero que continue com tranquilidade, porque o município precisa de tranquilidade e 

quero dizer pra vocês que o projeto como este aqui tem que existir, e nós não vamos necessitar de agua 

não, o mundo vai precisar de agua, e eu vim falar pra vocês que eu sou favorável ao projeto, muito 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Pedro Sampaio. / Pedro 
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Oliveira Sampaio (Vereador):- Eu quero parabenizar primeiramente a mesa, né? Pelos seus trabalhos 

nos últimos dias, e assim cumprimento também o senhor presidente Romildo Sergio, vice-presidente 

vereador Jovaci, secretario Itamar Moreira dos Santos, nosso assessor doutor Vinícius, nessa manha de 

hoje eu dou um bom dia, bom dia a todos os vereadores, a todos os servidores desta casa, vereadora 

bom dia, vereadora Gessiléa, João Batista né? Começou com o pé direito 2015, um 2015 marcante né? 

Quero, primeiramente agradecer a Deus, por mais um ano, que nos permita, que nos da condição de 

estar aqui, para exercemos nosso trabalho, diante desta casa diante deste município, e com certeza nós 

teremos bastante desafios daqui por diante, né? E nós não viemos aqui só pra ter né?  Boa vida né? 

Presidente e um dos desafios são essas questões da natureza, que nós temos que tá, dando a nossa 

contribuição, mesmo que cheque um momento que nós não achemos assim muita solução, 

encontramos soluções, mais que nós vamos fazer o nosso papel como ser humano, como gestor, e aqui 

é, deixar, deixar aqui as nossas, as nossas gratidões né?  A todos os produtores que tão sofrendo, as 

vezes uns mais, graves outros menos graves, mais que esta sendo atingido por essas né calamidades, 

vindo da força da natureza, também é, eu tava emocionantemente vendo os vereadores falando, 

também a questão do produtor rural, mais também  a, a, zona urbana,  já estamos preste a uma situação 

tipo a que o presidente fez as suas colocações, na questão da capitação dos nossos rios, que, que 

trajetam ai, na nossa cidade então a redução é muito grande, e, é nós temos uma certa preocupação, 

projeto importante, projeto que sendo, que eu acharia que ele já deveria existir nessa, nesse município, 

já bem antes, por uma questão de prevenção, o que deveria haver né? Questão de prevenção e mais 

tiver uma situação é, é geralmente a gente toma iniciativa dentro do problema na hora que a situação 

esta mais grave, e as vezes a gente não se preocupa quando a situação esta né? De acordo, esta 

ocorrendo de forma favorável, então importante nós ver qual seria, teria sido, mas ter a ver com essa 

questão ambiental tivesse, mais cuidado né? Naquilo que foi, naquilo que foi devastado, naquilo que 

foi agredido, ate no atual momento, e nós tamos sofrendo as consequências, eu queria lembrar aqui do 

governo lula, no governo Lula, é ele montado seu ministério foi chamado à candidata, é a candidata a 

presidência, Marina Silva pra assumir o ministério do meio ambiente, e ela ficou um período muito, 

curto porque entrou a questão politica, aonde quando ela começou a ferir a dentro da, da, ferida da 

situação entrou a força maior, que  é a questão politica né?  A questão né, dos latifundiários e ela não 

conseguiu implantar o trabalho que viesse dar uma cobertura total ao nosso meio ambiente, e quando 
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se falava da, né?  Do apoio a Amazona né? Então, eu percebi desde ali então nós encontramos bastante 

dificuldade, e hoje nós somos um município pequenininho, e quando alguém entra pra defender uma 

causa principalmente nessa questão nós temos que ter cuidado para que não haja esse meio politico 

esse meio que venha atrapalhar toda situação que não haja interesse politico, assim como o presidente 

falou com muita clareza, parabéns presidente pela sua ideologia, de que não há intenções politicas que 

essa pessoa seja uma pessoa técnica, uma pessoa que esta dentro do ramo, e seja pra que varias e varias 

administração,  do nosso município administração do meio ambiente, então essa é a nossa proposta de 

que, de que,  de gestor para nós possamos ajudar  né? Então to aqui percebi que o projeto ele poderia 

ter mais, mais, obrigatoriedade dentro do projeto, na questão de participação nas reuniões, do conselho 

ambiental que poderia tá melhorando, mais esta dentro do quadro né, bem positivo e nós estamos ai 

pra votar. / José da Costa Neto (Vereador):- Vereador permita-nos. / Pedro Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Fique a vontade Vereador. / José da Costa Neto (Vereador):- Desde já eu agradeço 

vossa excelência e, e, conversando com vossa excelência agora pouco, me chamou a atenção é com 

relação ao seu questionamento e, e, com o projeto de lei 001/ 2015 ele cita a lei, é municipal 929/2011 

então eu pedi a Jessica que me apresentasse essa lei 929/2011, que dispõe sobre o código, código 

municipal do meio ambiente do município de Atílio Vivácqua e pra outras providencias, então, é lá no, 

então na verdade a secretaria municipal de meio ambiente ela já consta nessa lei neste código, 

inclusive né fala a questão do conselho, da criação do conselho municipal então é, sendo que um, um, 

do um dos cargos né? É na composição do conselho municipal de meio ambiente, é o secretario 

municipal de meio ambiente, e, é secretário de meio ambiente, e secretario de agricultura porque aqui 

tá continua vinculado, né? Então na minha posição do COMDEMA então tá lá dois secretários 

municipais sendo obrigatório secretario municipal do meio ambiente, e agricultura né? E depois tem 

outro, outros, outras representações nesse conselho então, é só pra né é tirar essa duvida ai, é foi 

interessante o, o questionamento de vossa excelência né? Então é conseguimos é analisar esse 

documento então. / Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Afirma isso. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Isso então é obrigação né? Participação do secretario de meio ambiente lá, te cadeira 

cativa vamos dizer assim lá, no conselho municipal pra discutir as politicas publicas ai pela questão 

ambiental, obrigado vereador. / Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- parabéns ai vereador pela sua 

preocupação e na questão é fiz um questionamento foi ate, então né, muito valioso né, nessa situação 
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que tá esclarecendo então essa parte, então fico mais tranquilo ai pra votar o projeto, sendo que ne esta 

já incluído no conselho municipal ambiental, do município de Atílio Vivácqua então é o que eu tinha , 

parabéns por todos você que estão compondo a mesa, eu quero parabeniza mais uma vez né, pelo 

sucesso né, adquirido ai com a votação dessa, desse novo biênio ,muito obrigado. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- O vereador Pedro Sampaio, salientou a questão da criação ai da tardia 

do secretario, e é verdade isso poderia ter acontecido mais tempo só que a liberação né? A ologaçao da 

lei, eu não sei a data, mais o município só teve esse poder de liberação de licenciamento agora depois 

da regulamentação da lei, então antes se nó mesmo tivesse o secretario não teria a autorização de 

exercer esse cargo hoje que lhe, que é transferido ao município né? Com essa regulamentação da lei, 

autoriza aos municípios as licenças, não sei se pequenas ou de alguma forma menores, porque eu não 

sei se são todas autorizadas, mais é a parti dessa regulamentação da lei que nos dá, ai o direito de estar 

licenciando via município né? Talvez o vereador Zé da Costa Neto ou vereador Pedro saiba, o dia da 

lei mais que ela é atrasada a criação essa secretaria, é mais acho que antes ela não teria tanto valor 

quanto agora vereador Pedro. / Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- É só reforçando vereador, 

quando eu falei a situação da prevenção tanto quanto o projeto de criação da secretaria quanta 

regulamentada da lei, da lei poderia ser regulamentada a tempo né? Previsto que. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Com certeza. / Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Vossa 

excelência colocou a questão da, de o vereador Zé da Costa Neto falou que a questão de, da, de vamos 

prepara nosso município, pra daqui 10, 15,20 anos isso que é importante, isso que é importante prever 

o futuro então é só.... / José da Costa Neto (Vereador):- Era pra ter sido feito a 10 anos atrás né? Que 

não estaríamos passando por esse processo hoje. / José da Costa Neto (Vereador):- Então por essa 

questão da lei. / José da Costa Neto (Vereador):- Vereador Sandro Duarte. / Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador):- Queria agradecer a Deus primeiramente por poder estar aqui nesse inicio de ano, por ter 

passado mais um ano com saúde, com a família, cumprimentar o presidente o Romildo, o vice Jovaci, 

o secretario Itamar, doutor Vinicius, a todos que trabalham nesta casa, aos amigos vereadores e pedi 

que papai do céu possa nos iluminando né? Ai mais um ano que possa tá tomando o caminho, certo 

para que, para que o município viva melhor né? Queria parabenizar a mesa, e falar com o presidente, 

né, residente que a gente possa esse ano nesses mandato da mesa, conseguir as coisas que nós não 

fizemos no mandato passado, né? Que a casa de leis precisa para que teja andando independente do 
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poder executivo, então fica aqui esse pedido, que a gente possa ser um totalmente independente né, 

vamos tá mudando pra nova câmara lá daqui uns dias, se Deus quiser eu acho que já tá mais ou menos 

encaminhado, bem encaminhado mais que o senhor reveja o que nós não conseguimos fazer no 

mandato passado, você, o senhor o vice-presidente o Itamar, isso e tenho certeza que é um pedido de 

todos vereadores, pra que a gente posas caminhar sozinho né?  Independente, e falar sobre um 

pouquinho o meio ambiente é o que o Pedro falou podia ter começado a 10 anos atrás, mais nós não 

podemos deixar de começar hoje pra começar daqui dois, três anos o que já foi feito, concerto não tem 

então tem que ver o que pode ser feito pra minimizar, futuramente eu tava, sexta feira eu fui abrir um 

poço pro, Pedro Scarpão,  lá perto do tio beca lá, sexta feira a tarde na hora que eu comecei a cavar,  

cavar não dava agua no fundo, começou a escorrer agua do barraquinho, já tem um poço eu falei: 

Pedro se você não quiser fazer sozinho vão junta nós aqui um mutirão, o pessoal do Santo Antônio e 

vamos ver as nascentes e vamos começar plantar refloresta em volta, que você não deixa o gado entrar 

aqui dentro coloca latão e faz um pocinho mais pra baixo mais tem que ser feito ,e esse,  essa 

conscientização  nós temos que ter com os produtores ele vai perde 10, 20 metros 30 metro quadrado 

de terra mais o que ele vai ganhar que é agua, que agora não tá, tendo né, então é serio, é serio o Zé 

Neto, falou que a previsão do Encape, é mais seca fevereiro, que janeiro já não tivemos chuva, né, Zé 

se for pior em fevereiro, nós vamos ficar sem agua em Marapé, nós, nós, vamos ficar sem agua aqui 

pra beber, tomar banho, então o assunto é muito serio, né, então eu meu voto é favorável na criação da, 

na criação não, pra que entre um secretario, pra que assuma um novo secretario ou secretaria que seja, 

e na hora que precisar presidente pode nos chamar pra qualquer tipo de assunto, obrigado. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- A agradeço a preocupação do vereador Sandro, em termos da 

mesa mais, eu acho que a competência da mesa mesmo com a troca de que alguns membros 

continuaram a mesma, nós perdermos muito na mesa foi em questão de beleza que trocar o vereador 

Itamar, pela vereadora Gessiléa, nós ficamos muito mal na fita né. / Itamar Moreira dos Santos 

(Secretário):- Ficaram não, ficaram não. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Porque a 

troca foi ruim, mais acreditamos ai na competência do vereador Jovaci, do vereador Itamar, como 

acreditei também na competência da vereadora Gessiléa, e do vereador Jovaci, que muito bem 

representaram essa mesa no biênio passado, vereador Jovaci. / Jovaci Duarte Lopes (Vice-

presidente):- Primeiramente eu agradeço a Deus por mais esse dia, comprimento aqui o presidente 
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dessa casa vereador Romildo Sergio, nobre colega vereador e secretario Itamar Moreira dos Santos, 

doutor Vinícius né, fazendo parte ai compondo a mesa diretora né, com os trabalhos jurídicos, todos os 

funcionários dessa casa, todos os colegas vereadores, Batista 99% e primeiramente eu quero que estar 

agradecendo né, pela a recepção, por nós né estarmos fazendo parte de outro cargo na mesa diretora, e 

quero dizer a vocês que o voto que eu recebi de vocês vereadores, parar estarmos fazendo parte da 

mesa diretora,  quero dizer que eu vou fazer meu trabalho com toda sinceridade do mundo, com 

honestidade, e com pulso firme, porque acredito que a gente tem que trabalhar pra melhorar, então se 

Deus quiser não querendo ser melhor do que ninguém, mas nós vamos fazer o nosso trabalho, e 

contamos ai com todos vereadores né, quando precisar das coisas pode chegar pro vereador e cobrar, 

vou estar com sorriso no rosto pra honrar meu compromisso, e falar sobre os problemas que nós temos 

enfrentado hoje, por falta de chuva, é muito triste porque sabemos que a cada ano que passa, a agua 

esta ficando mais escassa, e quando não tem volume de agua, é isso que nós tamos vendo,  não tem 

chuva vereadores, a chuva ela vem quando daquela aguinha de enchente, não tem agua, o vapor sobe e 

retorna a terra, e hoje nós não estamos tendo isso, e eu posso dizer a vocês o vereador Roberto 

Alemonge né, sabe onde eu morro, eu morro dentro de uma floresta, lá em casa hoje esta insuportável 

dormi, sem o ventilador ou um ar condicionado, e lá em casa tem muita arvore, deve ter em volta da 

minha casa hoje, 200 arvores, moro dentro de uma floresta, lá na minha casa esses micos macacos, 

pula em cima da casa é poca sul, esses passarinhos né, tem muito muito, uma coisa bonita mais, eu 

digo a vocês agua nossa pra gente beber a bomba esta funcionando normalmente, não esta faltando 

agua graças a Deus, eu tenho um poço na cabeceira do nosso sitio, que ela secava direto, eu fiz igual o 

vereador Sandro acabou de dizer aqui, eu fundei mais o poço, fiz a barragem dele, e plantei uns seis 

pés de banana, esse ano ainda tem agua lá, então nós temos, que segurar temos que trabalhar porque se 

nós não tomarmos cuidado, vai ficar muito feio, tem uma vage lá em casa vereador, Zé da Costa Neto, 

que cavalo nem sonhava em entrar  hoje, se vai lá tá rachando e a culpa é, é do ser humano porque 

quer abrir vala, né, não pensando,  pensando no pasto lá, fazer o pasto pro animal  lá, e hoje temos que 

fazer o que vamos fazer barrajenzinha deixar juntar agua, porque sem agua, o ser humano, o animal 

não sobrevive, então nós temos que, nos reeducarmos, e dizer a vocês que, não tenho duvida né, que 

nós vamos ter muito sofrimento pela frente, mais que esse projeto 001/2015, é um projeto de grande 

importância, porque nós vemos hoje um caso do, do Márcio, secretario Marcio, já não tem como da 
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conta, a pasta é muito grande, ai o que que acontece sobrecarrega, e ai o caro ate toma  nome de ruim, 

então, eu peço ai Deus que possa tá iluminando, que vem ai uma pessoa né, formada né,  técnico bom, 

uma pessoa que possa ai fazer um trabalho bacana, e que nós vereadores né, peço a cada um de nós 

aqui me incluindo, que nós possamos estar ai acompanhando né? O nosso município e aconselhando 

algumas pessoas as vezes que  não tem essa preocupação porque, hoje eu vejo muitas  pessoas que não 

se preocupam com o amanha, e a grande importância, as vezes você chegar pra pessoa e da um toque  

fulano, respeitosamente né? Vamos ai cuidar porque senão amanha pode ser tarde demais, então 

acredito sim com fé em Deus que vai vim chuva pra nós, precisamos muito de chuva, e que nossa 

população possa ai estar se reeducando,  e nós fazendo um trabalho bom, daqui pra frente, rápido, né? 

Pra levar ate a casa das pessoas, fazer um trabalho melhor nas escolas, ensinar explicar as crianças, o 

que está acontecendo e que se eles quiserem sobreviver, ou os filhos ou netos, nós teremos que 

começar de novo na hora de ir ao banheiro na descarga, na hora de tomar o banho, tudo isso porque a 

agua que vai pelo ralo não volta e hoje esta chovendo muito pouco né?  Pedro, vereador Pedro  

Oliveira, então essa preocupação nossa ela é muito grande, e outra coisa a agua, a agua que a 

população de Atílio Vivácqua bebe hoje ela é de péssima qualidade, eu digo a vocês porque quando eu 

bebo agua da torneira aqui eu chego em casa bebo na minha casa é totalmente diferente, totalmente 

diferente, ate o meu cabelo que é curto, pequeno, quando eu tomo banho aqui, e tomo lá em casa na 

roça eu noto diferença então gente o caso é complicado então vamos pedir a Deus, que Deus possa 

estar olhando por nós, e tendo pena de nós, porque nós somos tão falhos, e estamos passando por este 

momento isso ai é culpa nossa, culpa do ser humano, e mais novamente quero agradecer a todos vocês 

estou muito feliz por esta ocupando o cargo de vice presidente desta casa, disse ao presidente desta 

casa, que nós iremos cobrar a ele e quero que vocês também me cobrem pra trabalhar, com respeito 

carinho, isso é importante muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Gostaria 

de estar pedindo desculpa a vereadora Gessiléa, ela era a segunda fala do dia, e eu errei então por favor 

vereadora Gessiléa, e as desculpas da presidência. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- 

Desculpas aceitas, é quero cumprimentar o presidente o vereador Romildo Sergio, cumprimentar o 

vice presidente o vereador Jovaci, o nosso secretario  Itamar, e hoje o nosso procurador né? Que nos 

dar o prazer de estar aqui nos orientando neste, nesta sessão, nesta primeira sessão desse biênio, bom 

eu quero realmente desejar a esta mesa né, que a gente possa estar fazendo a diferença porque é de 
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interesse não só da mesa, mais de todos nós vereadores de estamos aqui fazendo um trabalho, voltado 

que eu gosto frisar sempre nisso, para está população, então que dizer e, e, é o dever não é só da mesa 

é todos nós, nós temos aqui a alternativa de estar fazendo o trabalho voltado pra que venha dias 

melhores pra esta terra, bom, é em relação antes de eu começar a falar, vo aproveitado aqui, essa do 

cabelo do Jovaci que quando eu ,morava na  em Antas meu cabelo muito macio, meu cabelo era lindo 

verdade, o seu é pouco você finge que corta, mas é verdade mesmo a agua, ela tem, ela tem, ela  tem, 

ela é diferente e eu sinto ate falta disso, espero sabe poder um dia voltar pro interior voltar morar lá, e 

agua ela realmente é mais leve, quando a gente bebe a nossa é pesada a gente sabe que tem muitas 

químicas. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Vo mudar pra Antas. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- Bom gente vocês entenderam o que eu quis dizer, então, por favor, então enfim é, é, 

muito importante a gente ter essa preocupação, de estarmos é, é, pedindo né,  vou dizer ate assim, 

pedindo que essa secretaria seja realmente criada, como foi dita é, é ate uma, uma, é condigo né, o 

meio ambiente pedi isso que é a lei 929 que seja  criar pra poder realmente fazer, realmente essa 

comissão do meio ambiente, é como foi dito aqui pelos colegas vereadores, que foi 2011 estamos 

fazendo agora 2015, nunca é tarde né? O presidente disse que o interesse dele maior porque hoje a 

comissão, perdão, a secretaria terá autonomia pra algum despache, porque precisa autorização 

autorizações talvez seja esse o interesse de estar formando essa secretaria por agora, né, pelo menos 

assim eu acho tá dando pra ouvir direitinho? Parece que eu não estou me ouvindo, então quer dizer, é, 

é, a nossa preocupação realmente é grande presidente, é saber que vamos ficar sem agua né, quando eu 

tava na praia e me falaram: Olha  Léa vão fechar as aguas! Eu falei meu Deus do céu, o que vamos 

fazer né, logico nós mulheres entendemos, ate muito mais vocês em relação ao urbano não to nem 

falando do rural não porque o rural aqui vocês já deram uma aula pra gente, to falando quanto né, 

mulher trabalhando, fazendo as coisas, tomando conta de criança, enfim, então é muito, muito  

preocupante, então eu espero que essa, essa, secretaria venha realmente trabalhar mais efetivamente, 

na prevenção, ou também de repente em alguma coisa  que venha ajudar né, capitar essa agua não sei, 

que essa secretaria venha trazer bons frutos, quer dizer trazer bons frutos pra gente, então é, é, 

importante que hoje seja aprovado esse projeto, rápido né, que ela possa já estar né, trabalhando 

botando mostrando serviço hoje ainda, bom e falar em relação a agua eu lembro, talvez o vereador Zé 

Neto, o Sergio, esteja, lembre melhor é a  Roque Telles, ganhou um premio, não lembro o ano, teve 
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um ano, em relação a agua a, a, escola Roque Telles ate, foi saiu foi pra São Paulo pro Rio receber o 

premio, premio, nacional né, é isso de pro prevenção por ter cuidado bem da agua, isso é muito 

importante, é isso que foi dito a gente começar a ensinar, o, o, o vereador Jovaci levar pras escolas, 

pras crianças ter realmente essa conscientização, talvez essa comissão não sei, pelo erro do projeto 

como que faz a comissão se  algum vereador tem que esta lá né, ou que a própria  comissão de 

educação e saúde esteja envolvida né, junto com essa secretaria, pra que realmente, seja efetivamente 

é,  é, é, essa secretaria venha trazer é bons frutos rápido, pra gente começar a educar, a gente consegue 

trazer bons frutos, só pra mim terminar de concluir vereador trazer bons frutos pra dentro de casa né, 

então isso é muito importante pra que nós possamos trabalhar também presidente junto com esta 

secretaria, e, e,  e dizer também que a, que a, nossa,  nossa preocupação maior que eu acredito de todo 

nós, estar fazendo, fico ate triste presidente, honestamente fico muito triste, não estava ai, mais 

também não fui chamada pra essa reunião com a Cesan, eu tenho certeza se tivessem me chamado eu 

tinha dado um jeitinho porque eu gosto de participar eu gosto de tá junto posso não ter assim, não ter, 

tido assim, não ter tido, assim  entendo, ate que vossa excelência saiba ate que eu esteja. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Mas não fui eu que convidei não. / Gessiléa da Silva 

Sobreira (Vereadora):- Oi. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não foi eu que 

convidei pra reunião não, fui convidado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Tá muito bem 

mais enfim, eu entendo só não sabia, falou em vereador né, o presidente estava junto, então to ate, já 

pedindo desculpa já também, você sabe o quanto e eu gosto de participar dessas coisas, gosto de 

participar,  entende, posso não entender 100%, mais eu gosto de dar meus pitacos lá, porque você sabe,  

mulher é bom pra isso, mulher é bom participar por conta disso, sempre dar uns pitacos lá, pode não 

ser falado que foi ela que falou, mais ela que as vezes deu o jeitinho dela pra acontecer, então enfim eu 

vou permitir, a parte ao vereador Zé Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- É desde de já eu 

agradeço a nobre colega vereadora, é,  é só, só  assim mais algumas informações a mais, com relação a 

ao premio, que né que a Roque Telhes né, que a escola Roque Telles recebeu é foi um trabalho que foi 

coordenada pela, pela,  na época professora Rita Costa né, ela tinha, ela coordenava  a agenda 21 aqui 

na secretaria municipal de educação,  a secretária da época Sandra né, Sandra Lucia e esse trabalho 

então foi desenvolver, é juntamente com a agencia nacional das aguas, na escola Roque Telles 

Guimarães,  e realmente foi um trabalho bastante interessante, e gerou uma economia muito grande de 
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agua né, naquela escola e, e, enfim, a escola recebeu esse premio nacional, a nível nacional inclusive o 

prefeito,  a Rita Costa e a secretaria Sandra foram a são Paulo né receber pessoalmente, a,  a premiação 

no evento lá em São Paulo, então isso mostra realmente que nós podemos fazer as coisas né, podemos 

resolver tá nas nossa mãos, então imagina se, esse trabalho né pudesse ter dado continuidade não só na 

Roque Telles mais em todas as escolas, todos os prédios, ou ate mesmo nas nossas residências né, e 

então é um trabalho realmente bastante interessante é a questão que eu falei da educação ambiental né, 

nós vamos tratar por exemplo se a secretaria municipal de meio ambiente  tem a questão importante do 

licenciamento ambiental, mais talvez mais importante ainda seja a questão de educação ambiental né,  

esse trabalho nas escolas, nas comunidades né, reuniões capacitação treinamentos, ai juntamente com 

os empreendedores, enfim população rural, população urbana, então realmente prepara o município ai 

para o futuro  então agradeço a vereadora só pra enriquecer né, algumas informações a mais ai a 

respeito desse premio nacional, que o nossos município recebeu né, através do projeto desenvolvido na 

agenda 21 lá escola Roque Telles, obrigado. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- E a diretora 

na época a Vanda, se eu não me engano que era a diretora de lá, então é mais ou menos isso ai gente,  

que a gente possa esta, porque hoje presidente, o vereador Zé Neto hoje não tem como limpar a escola, 

porque não tem agua na escola hoje, hoje, não existe agua na escola pra limpar, pra limpar, imagine 

pra beber. / José da Costa Neto (Vereador):- Eu tava ate conversando com a secretaria Rita, já existe 

uma preocupação né, que se realmente não chover fevereiro for ruim, igual vão as previsões né, de 

repente vai ter ate que adiar ai o inicio das aulas, então olha, olha, a gravidade do problema né, então é 

muito serio realmente. / Gessiléa da Silva Sobreira (Vereadora):- Então quer dizer talvez essa 

secretaria, junto com a secretaria de educação, venha buscar esse projeto e fazer implantar novamente 

na Roque Telhes como nos outros colégios do interior né, talvez no interior a gente consiga tá fazendo 

isso ate mais efetivo, e é o que eu tenho a dizer espero que esse segundo biênio seja só mesmo de 

muito trabalho, que  possamos trabalhar nos aqui realmente voltado pra frutos bons, pra esse município 

obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereador Itamar. / Itamar Moreira dos 

Santos (Secretário):- Agradecer a Deus, agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui nessa casa de 

leis, e cumprimentar assim, comprimento a mesa  o presidente desta casa o vereador Romildo Sergio 

Abreu Machado, vice-presidente Jovaci, doutor Vinicius assessor jurídico, assim prestando seu 

trabalho nesta casa hoje, é meus nobres colegas vereadores, é,  é a gente houve os nobres colegas 
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falando, todos deixou aqui a sua mensagem, realmente é preocupante e nos preocupa muito, mais eu 

quero primeiro, pra não sair da rota, parabenizar a mesa diretora, parabenizar o presidente dessa casa o 

vereador Romildo  Sergio Abreu  Machado, mais uma vez é deu e vai dar continuidade nessa mesa, 

porque com certeza assim os vereadores também maioria deu continuidade, para que votássemos pra 

que ele desse continuidade  nessa mesa, e parabenizar essa mesa, também da qual eu faço parte hoje e 

agradecer, aqui os votos que tive dos nobres colegas vereadores, pra que eu, estivesse também fazendo 

parte aqui, secretario Itamar, e o vice, quero parabenizar o vice-presidente dessa casa, vereador Jovaci, 

é todos, cada um disse, falou sobre, é o meio ambiente e da questão ambiental, eu sinceramente eu 

hoje, hoje, por exemplo na parte da manha, é fui olhar uns três locais pra agua, e a preocupação hoje, 

do município é agua, a agua, falta de chuva, o vereador José da Costa Neto veio aqui fez esse 

planejamento, parabéns vereador, porque faz parte também da semana da vitória fez esse 

esclarecimento pra prestar falar pra gente nessa casa,  Pedro, também veio aqui o Pedro Sampaio, 

vereador também fez as suas colocações, e foi importante também, mais o vereador José da Costa 

Neto, logo ai em seguida falou ,deu a resposta de acordo, quer dizer, cada um, isso é bom,  isso é 

importante, pra dar sentindo o vereadora Sandro veio aqui fez suas colocações também, sobre todos 

que trabalham nessa casa se Deus quiser, vereador aquele que tiver, no alcance do vereador Itamar, 

hoje secretario a gente também faz parte da mesa, como tá trocando uma ideia,   e aquilo que for de 

bom, de melhor pra essa casa com certeza se Deus quiser, eu tenho certeza que a mesa diretora 

presidente, vice-presidente nós vamos estar fazendo um trabalho de qualidade, é mais voltando ao 

assunto de poço furamos dois poço, e nem sinal sequer de uma agua,  e um detalhe nós temos uma 

parte que do sitio da gente, que sinceramente cavamos comum reta escavadeira, e não conseguimos 

nem uma gota de agua, e eu sinceramente tava discutindo com a vereadora Gessiléa ali agora pouco, e 

o Roberto Alemonge vereador, a gente já viu eu por exemplo em 83 uma seca, ai ela disse que ate 

morreram alguns animais, e tal, que foi um perca total perda, presidente de animais, mais de agua não, 

existiu uma seca, que ela existiu assim fome para os animais, que tinha mais a agua não faltou, isso ai 

foi totalmente diferente ai foi seca horrível mesmo, capim já era, e ninguém aquentava o sol, nem 

nada, mais animal teria agua, e o povo não reclamou por falta de agua, agora igual a essa que esta 

acontecendo aqui no nosso município, e em e outros municípios hoje, Cachoeiro de Itapemirim já 

declarou é emergência, porque a situação é horrível, e já, já,  eu ouvi agora cedo na parte da manha no 
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radio, é importante também  vereador Jose da Costa Neto citou aqui que em fevereiro tem mais seca, 

sinceramente vereador a previsão né, é se existisse ai realmente é horrível, e quero parabenizar aqui o 

prefeito José Luiz, que cria o cargo de secretario municipal de meio ambiente e outras providencias, 

realmente e parabenizar o Márcio Meneguissi também que ate agora foi um lutador e pra ele prestar 

um serviço no município de qualidade, atendendo os produtores rurais, mais é coisa ruim, forte o 

vereador Pedro Sampaio, trabalhou aí com secretario também do município sabe que não é fácil em 

todos os setores que optar e a pessoa, e vereador Sandro também, e eu também, prestei um serviço aí 

também, e si for pra trabalha no atendimento da demanda, com certeza, mais com certeza a gente faz 

aquilo que pode dentro da medida do possível, e o Marcio ele ficou, o presidente dessa casa hoje o 

Sergio e ele tá super, ele recebe cerca de 100 ligações né presidente, 90 da agua. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- da falta da agua, de 90 da agua. /Itamar Moreira dos Santos 

(Secretário):- Falta de água e realmente a preocupação é essa que tá ai,  e é duas, três maquinas reta 

escavadeira   trabalhando e não,  uma é barragem outra poço,  e outra pra limpar, vai por ai não 

consegue de jeito nenhum atender essa demanda, e eu fico triste e preocupado, mais vo pedir a Deus e 

eu estou pedindo e nas minhas orações  Deus que nos ilumina, e que isso ai esta nas mãos Dele e é 

papai do céu que vai resolver, e solucionar essa questão,    porque eu acho que nós o povo, precisamos 

de fazer uma novena, e uma vez nós fizemos isso vereador Pedro, nós fizemos nos milagres de santa 

cruz na igreja nossa senhora dos milagres, e pra vocês acreditarem numa coisa nós chegando no 

termino da novena na igreja com a santa, uma nuvem cobriu tipo o pátio da igreja, e a agua desceu 

então meu filho, Deus é mais, e com certeza parte concedida vereador. / Pedro Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Vereador essa parte, é só pra confirma vereador né, lá na nossa comunidade também esta 

fazendo, esta fazendo ate por uma, uma, questão de devoção né, mais eles tem essa convicção, é que 

Deus sabe de todas as coisas, porque eu sei que você fazer uma oração é muito importante, hoje nós 

tamos fazendo o nosso papel, mais uma questão maior é que Deus que vai determina, aquilo que o 

homem, merece porque tudo isso, é homem é  que  provocou,  então sem duvida nenhuma a gente sabe 

disso, por isso que a gente volta pra essa questão espiritual,  porque é uma parte também importante 

para fortalecer o nosso trabalho aqui que é  a nossa parte  né de estar defendendo  esta fazendo esta 

parte aí é conduzindo essa situação mais que a gente tá pronto pra fazer obrigado pela parte aí. /  

Itamar Moreira dos Santos (Secretário):- Com certeza vereador obrigado pela sua fé e que deus 
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assim que deus assim possa estar nos abençoando porque as vezes eu ate estou aqui falando sobre a 

palavra de deus e as vezes nem mereço tanto nem sou digno porque nós não somos perfeito,  perfeito 

só jesus cristo mais que ele assim possa estar nos abençoando e que esse projeto ele não foi criado ele 

foi criado a tempo e é hoje se deus quiser nós vamos votando favorável e pode o secretario do meio 

ambiente nós vamos da agora para frente se educarmos e trabalhar encima da técnica e encima do que 

manda o meio ambiente porque senão não tem nós não teremos solução muito obrigado. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós estaremos dando inicio a votação primeiro votaremos 

regime de urgência depois projeto na integra 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 Oliveira Sampaio 

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

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

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

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

Favorável. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Votando, votação do projeto 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 Sampaio. 

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

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

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

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

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

(Presidente):- Vereador Zé da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Favorável. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Aprovado o projeto de lei 01 de 2015 por unanimidade, 

portanto não tem ai o. / José da Costa Neto (Vereador):- Presidente só lembrar a vossa excelência o 
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convite pra sexta feira fazendo um favor. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Sexta-

feira nós estaremos recebendo o secretario de agricultura do estado no nosso município, as 14h00min 

na secretaria de agricultura, o assunto foi levado ai principal, é a questão das aguas, questão das 

barragens e o plano que o governo estadual tem devera tá sendo lançado hoje ai pelo governo, 

regulamentando ai algumas questões ligada a agua, ao meio ambiente e é importante que todos nós né, 

pudesse estar presente porque e é uma das primeiras visitas, se não for a primeira visita do secretario 

ao município, que nós tivemos o privilégio de estar aqui recebendo o secretario de agricultura, então 

14h00min secretaria da agricultura, estaremos ali pra receber o secretário com novas medidas, e 

também com algumas regulamentações dessa da questão da exploração, e do uso da agua, então não 

tendo mais nada a deliberar, agradeço novamente os vereadores que saíram da suas férias, ou do seu 

trabalho pra estar aqui nessa sessão extraordinária, pra acompanhar ai, participar ai, desse processo 

doloroso  nosso, que é a questão da falte de agua, a questão da chuva, espero não ter que convidara-los 

pra um projeto de emergência, porque acredito no que o vereador, no que o vereador  Itamar falou, que 

a chuva vão vi pelo poder de Deus, que nós vamos estar livre ai desse período do decreto de 

emergência, mais se não for dessa forma não for da vontade de Deus estaremos aqui assim que 

convidados pelo executivo pra estar votando o projeto de emergência então a todos um bom dia e 

obrigado pela presença ./ 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, 20 de Janeiro de 2015. 
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