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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE A TÍLIO VIVÁCQUA, 

REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

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

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

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

Presidência do Vereador Romildo Sérgio Abreu Machado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Senhores, boa tarde com a graça de Deus, declaro aberta mais uma sessão, ordinária 

desta casa, sessão essa a primeira sessão ordinária deste biênio 2015/2016, sintam todos acolhidos e 

bem vindo a essa abertura de trabalho, a mais essa abertura de biênio, que hoje inicia-se, gostaria de 

estar convidando o vice presidente desse legislativo, o vereador Jovaci pra fazer parte da Mesa 

diretora, também o vereador secretario Itamar, Doutor Moacyr assessor desse legislativo e gostaria de 

convidar em especial, o prefeito municipal prefeito Jose Luís que nos honra com a sua presença pra 

fazer parte também da Mesa diretora, gostaria de pedir o vereador Sandro Duarte que fizesse a leitura 

do texto bíblico que se encontra em salmos 105 versículo de 1 ao 4. / Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador):- Salmos 105 de versículo de 1 ao 4, celebre... A historia testemunha a ação de Deus, 

celebrem a Javé, desculpem... Celebrem a Javé invoquem o seu nome anuncie entre os povos, os 

povos, os povos de sua fazenda, contem para ele ao som do, de instrumentos, recitem suas maravilhas 

todas, gloriem-se em seu nome santo, alegrem-se em seu coração os que busquem Javé, procurem Javé 

e sua força, busque sempre a sua face, palavra do Senhor. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Gostaria que permanecêssemos de pé para entoarmos o hino nacional... Senhores, nessa 

sessão de, de início de biênio sei que esse biênio é um pouco mais difícil do que o primeiro biênio, 

porque esse, os nossos interesses políticos, pessoais, às vezes se conflitam com os interesses do 

município, e nós temos que ter discernimento e sabedoria né, em colocar sempre os interesses do 

município a frente dos nossos interesses políticos e pessoais, tenho certeza que essa câmara que como 

demonstrou nesse primeiro biênio a maturidade grande em relação aos interesses do município, vai 

também saber faze-lo nesse biênio que hoje se inicia, espero sinceramente que todos nós possamos tá 

entendendo ai os anseios do município, as necessidades do município e deixando ai o nosso projeto 

politico ai para ser estudado, debatido num patamar abaixo dos interesses do nosso município, vamos 
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estar aqui apenas de passagem, desse município espero que continue no curso, com os tempos 

crescendo  sendo grande, sendo elogiado, ai pelos municípios circunvizinhos, nós tomamos a liberdade 

nessa reunião de convidar o prefeito Zé Luís  e o seu secretariado, gostaria de estar registrando aqui a 

presença do secretário de cultura, esporte e lazer, Nilton Melo, a quem nós ainda convidamos pra ser o 

primeiro orador dessa noite em virtude dos seus compromissos  ai com jogos de verão, eu hoje estava 

atentamente secretário Nilton, lembrando, esse é vigésimo ou vigésimo segundo? É vigésimo jogos de 

verão, e eu tava lembrando, em vista do orçamento que nós estávamos mexendo em 2004, eu estava 

lembrando, a nossa reunião quando o Niltinho preiteava na época, a vinte anos atrás um orçamento 

para ser executado os jogos de verão, tenho certeza que todos vocês vereadores dessa legislatura,  já 

receberam elogios ai por causa das sessões  jogos de verão, e da forma que os municípios vizinhos tem 

encarado essa movimentação de tantas pessoas, que participam dos jogos de verão, no começo foi 

criado ai uma coisa a nível municipal e ganhou uma grandeza ai e transcendeu o nosso município e 

hoje esta ai sendo motivo ate de inveja de alguns  município circunvizinhos, então com esse tema eu 

gostaria de estar convidando o nosso  secretário Nilton Melo júnior pra fazer ai, a, a, a  sua oratória 

dessa abertura de biênio em função do seu compromisso que eu sei que tem ai com o horário de verão, 

então Niltinho ai por favor, conduza a tribuna. / Nilton Melo Junior (Secretário de Cultura Esporte 

e Lazer):- Eu comprimento o nosso vereador presidente, Romildo Sergio, o prefeito, do poder 

executivo Zé Luís, queria dar uma boa noite a todos vocês, é falar um pouquinho aqui, você me 

chamou aqui pra falar a respeito da seca, queria dar uma palavrinha pra todos vocês, e dizer o que você 

falou hoje nós tivemos cinco jogadores que foram quatro vice-campeões estadual e um campeão 

estadual no futsal, oportunidade de ter eles participando aqui, que vieram juntos com outros 

munícipios participar aqui a gente fez uma grande festividade lá, inclusive o prefeito mandou avisar 

que no ano que vem que essa questão de brincar como os atletas é pra gente brincar junto lá com eles, 

e igual a gente teve, pra ver se a gente consegue trazer o Falcão aqui  pra abrilhantar nossa festa, eu 

gostaria de proceder aqui, de falar um pouquinho da, da, da, do cancelamento do nosso carnaval, na 

verdade não foi o cancelamento do carnaval, na verdade o prefeito me ligou semana passada, muito 

preocupado com a situação, disse que o município tava ai entrando, é fazendo um decreto ai, em estado 

de emergência na zona rural e que era pra gente sentar e conversar, porque não iria ficar muito bem pra 

gente tá comemorando uma coisa enquanto aqui do lado 5, 6 quilômetros, então a gente tá observando 
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isso e fazendo muito pouco, sentamos e conversamos né prefeito? E a gente tomou a decisão de 

cancelar todos os eventos da nossa secretaria, não só o carnaval, o 10º, o 15ºconflito... Os jogos de 

verão não vão se encerrar nos jogos de futebol de areia, porque vem o campeonato soçaite, o 

campeonato de bocha, então nós vamos deixar pra outra oportunidade já que os jogos futebol de areia 

já tá iniciado com 57 mil participando, a gente já tinha começado então tomamos a decisão de ir ate o 

final, cancelamos todos os shows vão ficar por ultimo, quer dizer o prefeito pediu como apoio moral, 

que foi esse gasto que a gente teria né, que é econômico também, porque o prefeito disse que a 

qualquer momento pode precisar desse recurso, e a emergência né que nós estamos pode precisar de 

recurso,  um pedido não só a mim, mais a todos os setores, que viesse fazer uma economia, porque a 

gente vai ter um ano, os nossos produtores rurais vai sofrer um pouco, entendeu, tem agricultor que já 

perdeu quase  70%, 50%, 40%, temos que ver a nossa economia, se eu não me engano é, é a nossa 

produção rural corresponde ai a quase 40%, 45% da nossa economia, pro ano seguinte, então é to 

dando uma satisfação, talvez é uma satisfação as vezes,  é uma mediada não muito simpática, mais a 

gente achou que era prudente,  e, e, a fica adiado, município dia 12 de abril fica adiada, a festa do 

município dia 12, o aniversario do município caso, estabeleça ai condições do nosso tempo, pra poder 

fazer isso, e o carnaval, fica ai é, é adiado, adiado não cancelado, eu sei que no município muita gente 

tá entendendo, quem a gente tem oportunidade de conversar, alguns não entende ate por questões de, 

de divertimento, mais a gente tá fazendo pro nosso bem estar, pro bem estar da nossa população, e 

acho que no primeiro momento, eu acho que apesar de tudo é uma atitude correta, eu acho que talvez a 

gente não tenha tido tempo nem de tá conversando com todos, porque a decisão de cancelar foi rápida 

né o prefeito não teve acesso aí a principio, mais se tudo correr bem e nós melhoramos 100%,com já 

melhorou 40%, pra que a gente possa realizar nossa festa,  a tá tudo bem nossa festa vai do dia 28 ao 

dia 31, então a nossa festança, pode estar acontecendo ai mais a principio a gente tem que estar ai, com 

a responsabilidade de tomar atitudes boas, atitudes ate antipáticas, mais a gente decidiu tomar atitudes 

pensando ai nos moradores que estão no interior, hoje a gente teve acesso a algumas fotos, e , e, e 

infelizmente a coisa não foi só uma mobilização, nossa sede muita gente não sabe que a coisa tá muito 

pior do que muita gente tá pensando, não tem agua mesmo o pessoal, tá cada nascente que a gente vê 

que tá seca, atingimos um limite, então, a coisa é muito seria eu acho que   o vereador Pedro tá fazendo 

um panfleto pra comunidade dele, e eu e o Marcio tavamos conversando ali pra ver uma forma de 
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mostrar, uma forma de tá comunicando ai pra nossa sede, quanto é importante a gente começar a 

pensar em poupar a nossa agua, infelizmente se continuar mais um pouco assim, nós vamos ter uma 

dificuldade muito grande, mais nós estamos num pais, tem dificuldade pra tudo, o brasileiro não se 

preocupa com o outro, mais é , vocês me desculpem, mas a decisão já, a gente já foi muito critica por 

muitos, mais foi a que a gente achou mais correta no momento, a gente ficou solidário ao né as 

comunidades do interior aí, que tão passando por muitas dificuldades, então sendo assim vai chegar o 

problema aqui na sede, temos que andar  rápido, fazer um trabalho de conscientização senão a gente, 

porque a gente vai tá tendo problema ai também, então a gente vai  passando pra frente com relação a 

jogos a gente vai encerrar,  não mais vamos encerrar o futebol de areia, não agora  mais na próxima 

sexta, se vocês quiserem estar lá com a gente, todos os dias mais nesse dia, né pra ajudar agente a 

empregar a comissão, futuramente a festa de vai ser feita do mesmo jeito, uma festa simples, mais uma 

festa bonita né, a gente tem bastante gente na secretaria, pessoas durante essa semana apareceram lá, a 

gente chegou a  dizer, não  condições trancamos a rua porque senão vai atropelar,  de tanta gente que 

tinha,  nós fomos obrigados a fechar a rua, quem chegar pode dar a volta por trás pra deixar o carro na 

exposição, nós deixamos a frente ali por conta dos jogos, agradeço a oportunidade, obrigado pelas 

palavras, mais nós fechamos a frente ali por questão de segurança, espero que a gente possa 

conseguindo, é, eu vim aqui o Romildo ate cobrou né a presença, mais eu acho que 50% de afeto do 

nosso município, fora os jogos das crianças ai onde todos querem jogar, a gente sabe que todo mundo 

quer jogar, então a gente tem que dar espaço pra essas crianças, temos que trabalhar mais  pelas nossas 

crianças... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só um minutinho que talvez algum 

vereador quer fazer alguma pergunta pro Niltinho, então Niltinho a gente agradecer a sua vinda ai,  a 

gente agradece sua presença por estar nos prestigiando aqui nessa sessão, de abertura dessa Casa, em 

nome de todos ai, parabeniza-lo por mais esse sucesso, mais uma edição dos jogos de verão, e pode ter 

certeza que eu acho que o que sê atingiu , nesse jogos de verão, acho que isso vai gerar sempre, o 

prefeito tá preocupado só tem 50% de atletas aqui, senão houver um jeito de, de comportar, a tendência 

é aumentar muito o pessoal de fora,  porque os municípios né que e nos rodeiam, todos, desculpe, 

todos eles o comentário é um só, querem vir, querem participar, nós fazemos divisa com kennedy ai 

eles falam consegue lá, eu quero participar, perguntam o que tem que fazer pra participar, se tem 

números de vagas, se tem divisões, então é um sucesso, que, que se não tivemos ai muita habilidade, 
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podemos ai ate comprometer, ai os jogos de verão, mais ai tem que, parabéns ai pela excussão dos 

jogos, pela condução da sua base.  / Nilton Melo Junior (Secretário de Cultura Esporte e Lazer):- 

Realmente, queremos agradecer a quem tá apoiando com dinheiro, com material, é a toda cidade, a 

secretaria tem conseguido ai né parceiros, com a secretaria de educação, secretarias de obras sempre 

presentes, a agricultura, a saúde, então, a gente tá humanamente trabalhando assim pra sair uma coisa 

legal, é importantes pros jogos, porque sozinhos, ninguém consegue nada, a secretaria é pequenininha, 

mais contamos com o apoio dos outros, nós temos condições de fazer, agradecer o prefeito pelo apoio, 

tá certo, e no demais conto com a presença de vocês lá. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- A gente agradece ai o nosso secretário Niltinho, ai ele sempre alternando ai o protocolo 

em função do seu compromisso, tem ali agora a realização da secretária vamos passar a palavra ao 

vereador, secretário Itamar, para que faça a chamada  nominal dos vereadores. / Itamar Moreira dos 

Santos (Secretario):- José da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Presente. / Itamar 

Moreira dos Santos (Secretario):- Gessiléa da Silva Sobreira. / Gessiléa da Silva Sobreira 

(Vereadora):- Presente. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Jovaci Duarte Lopes. / Jovaci 

Duarte Lopes (Vice-presidente):- Presente. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Pedro de 

Oliveira Sampaio. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Presente. / Itamar Moreira dos 

Santos (Secretario):- Roberto Alemonge de Souza. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- 

Presente. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Jose Geraldo Papaceni. / José Geraldo 

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

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

(Secretario):- Itamar Moreira dos Santos – Presente. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- 

Romildo Sérgio Abreu Machado, também presente. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Presente. / Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Projeto de lei numero 059/2015, 

poder executivo, autoriza o poder executivo municipal a doar meio publico por licitação, licitação, e 

mediante a condições pretendentes estabelecidas, projeto de lei numero 002/2015 poder executivo, 

autoriza o município de atilo Vivácqua, firma convênio de subvenção social e associação Pestalozzi de 

Atílio Vivácqua e de outras providencias, 003/2015 poder executivo autoriza o município de Atílio 

Vivácqua, a abertura de credito especial para inclusão de despesas não prevista na secretaria municipal 

de assistência social e de outras providencias, devolvo a palavra ao presidente. / Romildo Sérgio 
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Abreu Machado (Presidente):- Então dando sequencia, aos nossos trabalhos, da mesma foram que 

fizemos com os demais secretários, nos tomamos também à liberdade de convidar a nossa secretária de 

educação Rita Costa, a quem nós convidamos pra vim ate a tribuna e falar pra gente, e comentar ai a 

respeito né, desse novo ano que se inicia e principalmente, ai nessa gestão escolar, por favor, 

secretário, essa primeira sessão. / Rita Costa (Secretária de Educação):- Quero aqui cumprimentar o 

nosso prefeito Zé Luís, cumprimentando o prefeito pelo centro de desenvolvimento, aqui a todos 

componentes dessa Mesa de honra, quero cumprimentar aqui os nossos vereadores, agradecer mais 

uma vez, o apoio que essa casa tem dado a secretaria de educação, eu tenho tido, ate em outros lugares 

que a gente vai pra reuniões, que Atílio Vivácqua tem um diferencial, nós temos uma câmara 

municipal que está no mesmo prédio da secretária de educação e que os nosso vereadores, eles  

procuram a gente pra saber é o acontece, antes mesmo de fazer qualquer critica, então isso é muito 

importante, eu agradeço a essa casa por essa parceria, né nós temos aqui a vereadora Gessiléa, que fez 

um excelente trabalho no ano de 2014 junto ao conselho de educação, a gente agradece, espera que 

durante o ano de 2015, a vereadora possa continuar aqui aquele trabalho bonito, que está sendo 

realizado junto ao PME, para o ano de 2015 é agora ema março, nós entraremos com um projeto de lei 

nessa Casa, pra aprovar o, o Plano Municipal de Educação, nós sabemos que o Plano Nacional levou ai 

oito anos pra conseguir sair do papel, e eu tenho certeza que essa Casa de Lei, nós não vão levar nem 

oitos dias, porque é um projeto que vem tramitando com muita responsabilidade, né vereadora, com a 

participação da comunidade, a comunidade tem acompanhado e pra agora pro final de Fevereiro já 

teremos a primeira audiência publica, pro PME que é Plano Municipal de Educação, que vai ai garantir 

ai a educação com mais 10 anos, é nós estamos iniciando nosso ano letivo é amanha, amanhã todas as 

nossas escolas já estarão recebendo os alunos, e nós preparamos né, ai com muita dificuldade, apesar 

dessa crise toda da agua as nossas escolas para receber bem a nossa clientela, amanha que é o aluno, 

ainda estamos com algumas escolas terminando a reforma, a gente sabe o quanto é difícil, é para é, é 

atender a todas as escolas da rede mais vamos nós estamos efetivando, o processo talvez ai ate 

carnaval, as nossas escolas estejam todas já é reformadas, né pra atender bem, é em relação a agua é 

presidente, ontem nós tivemos uma reunião com os nossos diretores, ficamos ate 8Hs:30Min da noite 

aqui ate né 20Hs:30Min né, aqui na secretaria, fazendo um planejamento para a gente conseguir 

controlara essa situação da agua, porque nós sabemos que o consumo das escolas aumentam muito e e 



 
 

26 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça José Valentim Lopes, 06 – 2º Andar – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ – 01.637.153/0001-07   
Tel/Fax: (28)3538-1505 - Site – www.cmav.es.gov.br 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

para conseguir é fazer com que a gente não perca nenhum um dia letivo, o prefeito autorizo a compra 

de caixas da agua, né prefeito? Pra nós colocarmos em algumas escolas de emergência, como na escola 

de Antas, Teotônio e Alto Niterói, elas vão atender, receber uma caixa de emergência, pra gente pele 

menos é não ter problema inicial ai, não sabe quando essa chuva vai chegar, e, e, nós estamos 

esperando também uma decisão também do governo do estado, que também hoje já entraram em 

contato com a gente ali da secretaria, pra saber qual é o proclama que nós vamos adotar se vai haver 

necessidade de alteração de calendário, pra atender essa emergência, então a gente já vai ter uma 

reunião agora, é, é em Vitoria pra tratarmos esse assunto, né entre aspa, eu acho justo né, um país 

parou pra uma copa e a gente agora não parar por uma coisa serie, que é questão seria que é a questão 

da agua, né então, nós estamos vendo isso, se for necessário rever o calendário, nós vamos rever pra 

atender, mais de imediato nós estamos cumprindo né aquilo que determina a legislação, amanha 

estaremos iniciando né, é as escolas ontem fiz uma propostas pras diretoras, de redução de agua nas 

escolas, é através de um concurso, né? A escola que conseguir fazer uma redução na sua conta da 

agua, nós vamos incentivar essa escola, nós tamos vendo uma premiação, uma maneira que a gente 

possa incentivar o aluno a fazer esse programa dentro da escola e automaticamente ele levar pra casa 

também, então a secretaria já esta realizando um projeto também nesse ponto, a parte pedagógica da 

secretaria, esta vendo isso, e dentro da escola, cada escola ficou ate sexta feira de trazer um projeto pra 

secretaria de como eles vão fazer pra fazer uma redução de imediato né dentro da escola, nessa questão 

de agua, elas, um projeto ambiental da escola agora pra gente ela é essencial né, sempre falo assim: é 

educação ambiental tem quer ser dentro da escola, a educação ambiental é de todos, é responsabilidade 

de todos, não é só da educação, mais de todos nós, é da família, são dos nossos alunos, das autoridades 

construídas, então é educação ambiental é uma responsabilidade geral, mais ainda são nossa, no nosso 

município nós começamos a fazer a nossa parte, tá nós vamos pegar, e fazer uma coisa bacana ai, por 

esses dias, é nós estamos vendo uma professora de ciências que retornou, ela esta assumindo uma parte 

ambiental, lá na escola Roque Telles, e tá vendo ai se a gente começa fazer ai um programa é prefeito, 

eu nem conversei com o senhor ainda, mais pra construção de cisternas, nas escolas coletando agua da 

chuva, então é um projeto que nós estamos né, é lançando pra ver se a gente consegue fazer isso dai 

através da escola, ou através de um projeto de convenio, o que a gente pode fazer, eu acho que a gente 

tem que começar não só pensar no hoje, nós temos que pensar também no futuro, porque parece que 
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essa crise não é só de agora não, essa crise ela tem, ela vem um alerta né, pra que nós mudássemos os 

nossos hábitos, enato eu quero mais vez agradecer essa Casa, a oportunidade, a secretaria de educação 

continua a disposição de vocês tá, pra tudo que vocês precisarem é eu coloco a disposição, os 

problemas tanto da educação com o problema é de agua, pra gente poder sentar e resolver alguma 

coisa, é já falei pro Niltinho ai né, Niltinho que a gente pode fazer outras parcerias, é dentro dos  

poderes pra gente fazer ai algo relacionado a  população, eu acho que a gente pode sentar e fazer uma 

coisa diferenciada ai, pro município porque essa conta vai acabar chegando ate a gente, então nós 

podemos sair na frente, é isso, mais uma vez eu agradeço, boa noite pra todos. / Romildo Sérgio 

Abreu Machado (Presidente):- Secretario, eu gosto muito de, de, de radio e mediante as noticias, no 

dia a dia e das reuniões que nós tivemos em Vitória, tenho duas perguntas nesse sentido, é primeiro 

que existe a pré... Possibilidade, de que as aulas sejam suspensas na capital e em alguns lugares, o 

nosso calendário tem que ser vinculado ao calendário do estado? / Rita Costa (Secretária de 

Educação):- Veja bem Romildo, nós temos que cumprir com o aluno, 200 dias de ano letivo, isso é 

nós somos obrigados a cumprir, a vinculação do nosso calendário com o calendá... Calendário 

estadual, é apenas uma forma de contenção e despesas, nós temos o transporte escolar, se nós 

trabalharmos com duas redes diferenciada, com o recurso que chega no nosso município, nós não 

conseguimos manter o transporte, então se o calendário vamos dizer, se a rede estadual ela vai 

suspender aula, e a rede municipal ela permanece, isso quer dizer que o nosso transporte ele vai 

continuar rodando, certo ? Ai quando a rede estadual resolver é, iniciar as aulas delas o transporte vai 

ter que rodar novamente, então serão gastos distintos, e, duas despesas, e provavelmente a rede 

estadual, ela vem fazendo uma reposição aos sábados né,  é então quer dizer a nossa rede vai trabalhar 

os cincos dias e vai trabalhar mais um dia, e não é só a despesa do combustível, nós temos despesas 

também de pessoal, é o motorista, ele vai tá fora do, do serviço dele, ai vem a hora extra então, é para 

nós o interessante é trabalhar em parceria, com o estado, com o mesmo calendário, o nosso calendário 

o estado iniciou hoje, a gente tá iniciando amanha, então as vezes é uma diferença assim de dias, mais 

nós tentamos fazer o nosso cronograma, o nosso calendário né, bem próximo do estado, nós temos 

problemas aqui no nosso dia a dia, as vezes  a rede municipal não tem aula, a rede estadual tem aula, ai 

os ônibus tem que rodar pra puxar só a rede estadual, dia de e feriado, hum se não imagina o que que a 

gente passa, porque o motorista ele quer pegar municipal, mais a rede estadual ela esta rodando 
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naquele dia, então a gente tem né, procurado atender o mesmo calendário. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Nós participamos de algumas reuniões em Vitoria, e o prefeito estava 

presente nós ouvimos falar muito na, na inserção da, da letiva, desse tema né, na questão do meio 

ambiente, nessa questão da, das aguas, então a pergunta que eu vou fazer não é uma, são é duas, se já 

existe algum estudo pra que isso aconteça, é realmente isso venha pra dentro da escola e você pode nos 

salientar do numero de alunos, de vagas, porque municípios vizinhos, eu tenho ouvido ai nos rádios, 

que o numero de vagas é bem menores que o numero de alunos, saber se o nosso município tá ai 

comtemplando ai 100% os números de alunos, se esse problema pode ser inserido no ano letivo. / Rita 

Costa (Secretária de Educação):- A educação ambiental ela já é obrigatória na nossa grade, isso, ela 

não ocorre como uma disciplina mais ela já esta como conteúdo obrigatório, ou seja, toda disciplina ela 

tem que fazer um tema ambiental com um tema transversal, então dentro de todas as matérias, 

matemática, inglês, ciências, eles tem utilizar i tema educação ambiental, é chamado tema transversal, 

dentro do, da educação ambiental, no programa nosso popular, é nosso atendimento nós temos os 

professores de ciências, que eles tem uma carga horaria de 25 horas, e conforme o numero de aulas de 

ciências que atende apenas, três aulas por turma, ele só fecha a carga horaria dele com 18 horas, né 

3X6= 18, media de 6 turmas, ele fecha com 18, se ele pegar mais uma turma ,ele vai ter 21,  vai passar 

do horário dele e nos vamos teríamos que pagar como extensão de carga horária, então para a 

secretaria o interessante é pegar o professores de ciências, de geografia, de historia, e pegarmos essas 

duas horas deles  e transformamos num projeto ambiental na escola, então todas as escolas da rede, ela, 

eles tem um projeto ambiental, que eles desenvolve durante o ano né, eles geralmente utilizam o 

primeiro bimestre pra um tema agua, no segundo bimestre eles jogam uma tema ar, e assim vão 

desenvolvendo durante o ano o projeto deles né, mais todas as escolas aplicam esse projeto, é quanto 

ao numero de vagas, nós hoje na rede, nós 2112 alunos, no senso, nós estamos atendendo, nós somos o 

município é, que mais atende a educação infantil, hoje o grande gargalo da educação é a educação 

infantil, e nessa preocupação desde de 2009, nós construímos o ensino pro infância, hoje o pro 

infância, hoje ela não tem vaga, inclusive hoje na secretaria, temos mais de 20 pessoas com vagas, 

pedindo vagas é pra educação infantil, nós temos a Hermínia que também fizemos a reforma, mais 

hoje a gente pode dizer que Hermínia é um caldeirão né, nós temos a escola Ademar Moreno, que é a 

escola que esta sendo construída né, ainda ao foi entregue para nós, mais é ai a escola que vai atender 
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ai praticamente, vai tirar o 4º anos da Belinha, 4º,5º da Belinha, e vão pra essa escola junto com o 1º 

ano, é uma escola que vai atender, 4 anos ate os 8 anos que é a Ademar, mais  é uma escola que e nós 

já sabemos que esta sendo construída, Ademar Moreno, rsrsrs... É nós já terminamos a Ademar 

Moreno. / Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- Quer dizer Guiomar Moreno. / Rita Costa (Secretária 

de Educação):- É Guiomar Moreno né, é um projeto. Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- se a gente 

começar a mudar a questão fica ruim, né é Guiomar. / Rita Costa (Secretária de Educação):- É 

Guiomar. / Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- A esposa do Sr. Ademar. / Rita Costa (Secretária de 

Educação):- Ata esposa do Ademar, que de inicial passaram pra gente que vai ser o Ademar Moreno, 

então o projeto. / Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- A Rua Ademar moreno ele adquiriu na lei 

mesmo, mais a intenção da homenagem na verdade é a esposa do Sr. Ademar. / Rita Costa 

(Secretária de Educação):- Porque o nome da rua é, Rua Ademar Moreno, então a gente apelidou a 

escola de Ademar Moreno, mais o nome da escola vai ser votado aqui ainda né./ Jose Luís Torres 

Lopes (Prefeito):- aproveita essa oportunidade pra amanhã começar falar Guiomar Moreno. / Rita 

Costa (Secretária de Educação):- É Guiomar Moreno, então nossa escola Guiomar Moreno ela vai 

atender ai, de 4 ate 8 anos, vai ser uma escola infelizmente, uma escola que já vai começar pequena, 

que é uma escola com 6 salas, e um banheiro que hoje tirando a demanda toda Hermínia de 4, 5 anos, a 

gente já fala assim, a escola já vai ficar pequena, e isso quer dizer que o município gente. / Jose Luís 

Torres Lopes (Prefeito):- O secretário, o município tem um projeto de segundo andar da Hermínio 

pra ser numa rampa pra atender a Guiomar e dividida ao meio pra atender a Hermínio, esse segundo 

N°andar da  V BN-Hermínio esse projeto já tá em andamento pra gente cuidar disso. / Rita Costa 

(Secretária de Educação):- Já, na Hermínio no 0 a 3, pra atender o maternal, hoje o nosso cardápio é 

o 0 a 3, também a ampliação pra Flecheiras, Flecheiras vai atender a uma ampliação, a educação 

infantil, hoje o infantil de lá também não tem sala, né isso vereador, lá em Flecheiras estamos sem 

salas, nós estamos com salas é, muito cheias mais sabemos que as nossas salas, apesar de cheias elas 

atendem, a necessidade da criança, porque a gente atende a criança por metragem na sala, esses dias eu 

fiz ate essa avaliação, é para cada criança a gente reserva um metro, um espaço na sala, então a gente 

tá com uma certa responsabilidade, de colocar a quantidade de aluno, mais também nós atendemos 

com quantidade de professor, é suficiente em prefeito, quase mata a gente mais o gargalo é, da 

educação infantil pra cada 10 alunos você tem um professor, não tem como fugir disso, então a lei 
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permite ate que você vai a 12, 13 mais é pra atender a educação infantil, você não tem jeito não, é 

principalmente né, vereadora, a gente que é mãe sabe, você cuidar de um já é difícil, imagina de 10, 

essas criancinhas que é na fralda e na chupeta né, é então nós estamos correndo contra o tempo pra ver 

se a gente consegue inaugurar essa escola, pra gente conseguir esvaziar a Hermínia, isso é uma 

urgência que nós temos hoje, e o numero de vagas é o vereador a sua pergunta, hoje nós estamos 

atendendo no teto, mais todos dia chega gente procurando, mais nós, no ensino fundamental nós 

estamos sem vagas, hoje alto Niterói não tem vaga, nós já estamos descendo com as crianças do alto 

Niterói, a Roque Telles já esta também muito cheia, nós temos a Ana Busato que não tá adiantando, 

mais a gente vai remanejando aluno, as vezes o pai reclama, que não tem vaga, ele quer escolher 

escola, mais nós temos colocado  a disponibilidade das vagas, mesmo que a gente tenha que levar a 

criança ate pro interior né, nós vamos dar o transporte mais nós vamos atender a todos que procurarem 

a secretaria de educação, e precisarem de vaga, aluno fora da escola, é nós não vamos deixar né, então 

nós estamos fazendo de tudo para conseguir atender essas vagas né, sendo que o nosso problema é 

educação infantil né, e como agora é obrigado agora a partir dos 4 anos, o pai que não colocar né, vai 

responder, então essa criança tem que sair de dentro de casa, certo, a maioria dos pais colocavam 

criança a partir dos 6 anos, hoje é obrigatório a partir dos 4, e a lei tá dizendo que vai ser obrigado a 

partir dos zero, então estão empurrando essa criança pra educação... . / Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador): A partir do que? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Do 0. / Rita Costa 

(Secretária de Educação):- Uma responsabilidade, a partir do zero ano... / Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador): Pra chegar cedo na escola, rsrsrs. / Rita Costa (Secretária de Educação):- É mais é uma 

responsabilidade muito grande, mais nós temos aquela criança, que às vezes o pai não tem um 

documento né, tem lá uns seis meses, uns 4 meses, as vezes é uma trabalhadora honesta né, que tem 

essa, esse direito, mais que né a gente sabe da dificuldade, então as vezes a gente chega lá na escola, 

pelo amor de Deus, se meu filho não escola, eu pego o emprego, e ai eu tive infelizmente de é 

hipoteticamente, não gostei de uma resposta que a promotora deu pra gente, que nós priorizarmos os 

pais que trabalhavam, e ela respondeu pra gente que se esse critério fosse usado, nós seriamos 

penalizados, porque o direito é de todos, então o senhor imagina a nossa situação né, nós não podemos 

nem priorizar o pai que trabalha, mais chegou quer a vaga, então nós não podemos fazer isso, nós não 

podemos criar discriminação, foi o que ela disse pra mim, o direito é de todos então essa questão da 
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educação infantil é muito complexa, da vaga as vezes acontece, né as vezes o pai chegar, é chega no 

prefeito, eu arrumei um trabalho preciso da vaga, então as vezes não é de imediato, nós já tentamos 

que nós temos um período de matricula né todo final de ano, as escolas se organizam, pra se 

organizarem os professores, mais muitos pais não procuram, no período de matricula, ficam em casa, 

aí arruma um emprego ai corre pra escola, ai chega na escola a escola já se organizou, não tem vaga, 

já, já né, é, é, é, fica nessa situação, que ele faz, eles se rebelam, porque não tem, é aquela confusão 

toda, então vai no prefeito, vai na promotora, a gente responde aqui, responde ali né, essa questão da 

educação infantil, eles ainda não se conscientizaram que a escola tem que se organizar né, então, mais 

a gente tem contornado isso, e chegado assim num denominador comum, tá, respondida a pergunta 

vereador? / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Como vereador desta Casa, nós 

gostaríamos de dizer a você que sua vinda atendendo o nosso pedido legislativo, e na medida do 

possível todas as vezes que a sua secretaria depender da nossa Casa, nós estaremos prontos a ser 

parceiros, da educação, eu sei que o recesso da educação isso vem de encontro com o que o município 

pensa com o que o município quer, e as exigências, então nós temos que ser parceiros ai de todas as 

secretarias, nos colocamos a sua disposição, obrigado por vindo ai a sessão de vereadores. / Rita 

Costa (Secretária de Educação):- Vereador só um minutinho se o senhor me permitir pra falar vocês 

do processo seletivo né? Nós externamos o processo, antes a gente fez a chamada de professores, hoje 

nós fizemos a chamada dos administrativos, assim vo dizer pra vocês que nós é o ser humano ele erra, 

o nosso processo letivo é manual, mais nós procuramos o tempo todo acerta, e fazer as coisas com 

muita transparência, então esse ano nós estamos adotando ate um, um , uma maneira diferente de 

chamar pessoas, registrar testemunhas pra que a gente não tenha problema, então talvez chega alguém 

a vocês, e fizeram alguma denuncia, alguma procure agente que gente nós estamos pronta pra 

responder, tá,  porque agente sabe, que muitas vezes nós, quem pega a vaga é o melhor processo do 

mundo quem não conseguiu a vaga é houve né, coisa errada, houve proteção, então a gente sabe que 

isso acontece né, feliz é quem pega né, é fica infeliz aquele que não pega, logico nós gostaríamos que 

todo mundo tivesse o mesmo direito, mais procuramos fazer as coisas com a maior transparência né, 

hoje por exemplo nós,  teve um problema na escola que a diretora Vera ocupa uma vaga, né, na mesma 

hora eu cancelei e to fazendo uma chamada agora, as 19Hs:00Min, que tem muitos professores que 

trabalham em outros municípios, e só poderiam chegar mais tarde, eu falei não tem problema, nós 
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vamos fazer novamente a chamada, as 19Hs:00Min, pra atender esse professor porque amanha tem 

aula, então a gente procura fazer as coisas né, na maior transparência possível, né se vocês quiserem 

acompanhar o processo ir lá ver como funciona, né  toda documentação tá aberta, tá certo gente e 

assim gente sabe que infeliz fica aquele que não pegou né, é  o ano passado a gente respondeu todo, 

todas as denuncias né, é ate respondemos a promotoria e fomos parabenizados pela condução do nosso 

processo, a agente faz tudo dentro maior da legalidade né, então eu peço a vocês porque tem muita 

gente que tava ai hoje esperando, chegar e pegar no emprego, nós estamos com muitas professoras 

nossas antigas né, que não conseguiram a gente fica com pena mais eu tenho tido, desde de que eu 

assumi a secretaria, pedido qualificação né em primeiro lugar, então essas pessoas que não 

conseguiram, precisam se qualificar,  pra que elas não ficam pra trás, nós estamos com uma garotada 

nova chegando a maioria da, dos nossos professores ai estão com a segunda graduação, né uma 

graduação não é duas graduações, né pós não é faculdade, estão com um a faculdade e estão fazendo 

outra, pra garantir pontuação, porque a pontuação encima da graduação ela tem que ser dobrada, esse 

professor ele tá fazendo outra faculdade, então é tivemos assim muitos professores nossos que não  

conseguiram, que estão ai é desesperados, porque são chefes de famílias, são que,  que a gente chama 

ai pães né, são ai pai e mãe, tomam conta mesmo de casa,  então a gente né, ate pede se chegar alguém 

ate vocês, que vocês procurem a gente, mais assim não podemos inventar vaga, então tá a gente foge 

ao principio, mais o processo infelizmente ainda tem que ser aberto, não tem prioridade pra quem era 

do município, antigamente dizia quem trabalha no município ia ter uma pontuação diferente, a lei hoje 

não permite mais isso, então a pontuação tem que ser igual pra qualquer, pra quem mora no município 

e pra quem mora em outro município, então tá gente qualquer coisa estou a disposição de vocês, 

obrigado, boa noite. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós que agradecemos a sua 

presença aqui secretaria, mais uma vez obrigado pela sua participação, abrindo o pequeno expediente 

do dia, passo a palavra ao vereador líder do prefeito, Zé da Costa Neto. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais esse momento, de vida, de trabalho, quero 

cumprimentar o nosso presidente vereador Romildo Sergio, cumprimentar também, boa noite ao nosso 

prefeito, Jose Luís Torres Lopes, nosso vice-presidente, nobre colega vereador Jovaci Duarte, nosso 

secretario, nobre colega vereador Itamar Cristo, comprimento também doutor Moacyr, nosso 

procurador, comprimento também a todos os vereadores do plenário, vereadora Gessiléa, 
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cumprimentar também secretaria de educação Rita Costa, nosso secretario de cultura, esporte e lazer 

Nilton Melo júnior, agradecer a todos os funcionários que estão nos auxiliando na sessão do dia de 

hoje, e dizer que é uma grande satisfação, de iniciarmos né mais um, um ano legislativo, que abrimos 

também mais um biênio ai de administração desta casa e queria desta forma parabenizar, a recondução 

do nosso, do nosso presidente Romildo Sergio, a presidência dessa Casa, e a gente já fez menção, com 

relação, a, a, as trabalhos que o Romildo desempenha aqui, e esperamos que, ele tenho certeza que ele 

ira, continuara né, é administrando da melhor forma este legislativo, para que todos possam ter ai, é 

condições de trabalho nesta Casa, para que o município sempre sai né, ganhando, com as nossas ações, 

parabenizar também ao Jovaci, na legis...  No biênio anterior ele foi o secretario né, dessa Casa, agora 

é uma dividiu né, dividiu ai com o nosso vereador Sandro Gariolli, que por um determinado tempo foi 

o secretário, e ocupa agora portanto a vice-presidência deste legislatura, e parabenizar o vereador 

Itamar Cristo que foi eleito ai, para a secretária dessa casa né, então parabéns, torcemos muito por 

vocês, pra que possam conduzir da melhor forma, os trabalhos dessa Casa, quero também parabenizar, 

já disse aqui  a vereadora Gessiléa, que muito bem desenvolveu a sua função, como vice presidente 

dessa casa, e também o vereador Sandro né que foi secretario por um período, né os nossos parabéns , 

os nossos agradecimentos, e quero senhor prefeito, é dizer com relação, a, a, ao decreto de estado de 

emergência acompanhado todos né,  todo, essa infelizmente, toda essa situação, de escassez hídrica ai 

aqui no município de Atílio Vivácqua, no estado e em varias outras regiões também estão sofrendo 

muito ai com relação a falta de agua, e quero ser solidário a vossa excelência, quero ser solidário ao 

secretario Nilton Melo,  que faz aqui uma bela exposição né, dos seus trabalhos, jogos de verão, e 

rendo ai os parabéns ao Niltinho, pelo, pelo trabalho, pelo que Atílio Vivacqua tem feito, e o Niltinho 

falou, a Rita também, falou aqui sobre, sobre os trabalhos nossos, que são trabalhos diferenciados, e eu 

quero dizer presidente é Atílio Vivácqua, quer dizer, do tamanho do nosso, é, é com relação a outros 

municípios, nós somos pequenininhos, mais aquilo que agente faz, faz muito bem feito, e Atílio 

Vivácqua tem quase se tornado, um município, é, é, dá região né, quer dizer em muitas ações nós 

estamos ganhando, ate mesmo de Cachoeiro de Itapemirim que é o maior município da nossa região 

né, então todo mundo quer vir pra cá, por todos os eventos que faz, todo mundo quer vir pra cá, e a 

questão dos jogos de verão, eu tive uma conversa com o Niltinho, que tem muita gente conversando, 

que deixa de curtir o verão lá na praia pra participar dos jogos de verão, pra ficar aqui jogando ou ate 
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mesmo acompanhando esse evento, é uma coisa muito interessante, muito marcante, e Atílio Vivácqua 

portanto saindo na frente aí, em muitas ações, é que se realiza aqui no nosso município, eu fiquei 

ouvindo atentamente a conversa da Rita com relação, ao trabalho dela ali na secretaria de educação, 

enquanto nós, e ai a pergunta do presidente foi muito bem pertinente, quando a gente vê municípios ai, 

é, é mães e pais, dormindo ai numa fila um semana anates, 15 dias antes ai, de iniciarem as matriculas 

e no nosso município ai graças  a Deus não tem esse problema, então a oferta de vagas ela esta 

atendendo ao município, o município tá atento com relação a necessidade de construção de novas salas 

de aulas né, e isso, é , é também claro e evidente daqui a pouco a, escola Guiomar Faria Moreno será 

inaugurada, vai oferecer mais um numero interessante de vagas, quer dizer o prefeito já anunciou aqui, 

juntamente com a secretaria uma construção ali da Hermínia pra atender, a creche, atender a Ana 

Busato, então isso... / Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- La em flecheiras. / José da Costa Neto 

(Vereador):- Lá me flecheiras também então são uma visão bastante interessante, lá me flecheiras 

também, então são uma visão bastante, bastante interessante, mostra que as nossas autoridades estão 

realmente preocupadas em manter esse padrão, de atendimento aos nossos munícipes, né... / Jose Luís 

Torres Lopes (Prefeito):- Tem o projeto da Ana Belinha, tá aguardando pra fazer o segundo andar. / 

José da Costa Neto (Vereador):- Então, então parabéns ao prefeito, parabéns a secretária Rita, 

parabéns ao secretário Niltinho, e que agente é, é com certeza, nós iremos câmara e executivo, de mãos 

dadas, uma parceria pensando sempre no melhor para o nosso município, então agradeço ao 

presidente, agradeço né parabenizo ao prefeito aos secretários aqui presentes, pelas, pelas 

esclarecimentos, e queremos é continuar aqui na câmara de vereadores defendendo ai os bons projetos, 

para o nosso município, e com certeza é trabalhar no sentido né, melhorar cada vez mais, a qualidade 

de vida né da nossa população, e quero também lembrar ainda,  e parabenizar, ao nosso, o nosso 

governador, Paulo Hartung né, que assumiu o seu mandato, logo dia primeiro de janeiro, e está ele 

realmente, é com seu conjunto ai de secretários, trabalhando no sentido de melhorar o nosso estado, 

agradecemos também, nós tivemos aqui menos de um mês né de mandato, nesse novo mandato, nós 

tivemos aqui a presença do Otaviano Neto,  secretario do estado de agricultura, preocupado né com 

essa questão da escassez hídrica fez, fizemos uma bela reunião, né presidente, com os nossos 

produtores e ai é que falo a questão da regionalização, Atílio Vivácqua né, ela aqui na região na 

verdade deu o primeiro passo, trazendo autoridades, lideranças, presidentes de cooperativas, 
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sindicatos, enfim o prefeito participou, a câmara de vereadores, sempre presente, produtores rural, 

tivemos ai praticamente todos os municípios da região, o espaço ficou pequeno né, ontem eu ouvi 

ontem pelo radio Cachoeiro, falando de 400, 500 produtores, aqui em Atílio Vivácqua tiveram umas 

300 pessoas aqui né se somar, quem conseguiu entrar dentro do auditório, quem ficou do lado de fora, 

quer dizer então repetindo exatamente presidente, o que eu ouvi pelo radio foi uma rétrica exata 

daquilo que foi emplacado aqui no nosso município, nós agradecemos ai a parceria do governado 

Paulo Hartung, ao secretário do estado Otaviano né, que a partir de um contato que nós tivemos com 

eles lá da secretaria de agricultura em Vitoria, imediatamente ele já marcou, a sua vinda aqui, esteve 

presente, quer dizer já trazendo aqui um conforto  aqui pros nossos agricultores, é já mostrando que o 

estado esta disposto a poder colaborar e minimizar todo esse problema, quero também aqui 

parabenizar o deputado estadual Teodorico Ferraço né, foi reconduzindo a presidência da assembleia 

legislativa, nosso parabéns ao Teodorico Ferraço, grande parceiro de Atílio Vivácqua né, e com 

certeza ele ira, sempre ajudou né, sempre ajudou muito nosso município e com certeza agora ajudara 

muito mais, então queremos também parabenizar o Teodorico por sua, pela sua eleição ele que foi dos 

deputados estaduais né, segundo em votação aqui em Atílio Vivácqua, e pela sua recondução ai ao 

comando da assembleia legislativa no estado do Espirito Santo, então eu agradeço ao presidente o que 

nós tiamos ai no momento, quero agradecer, o prefeito José Luís, por né te nos mantido aqui na sua 

liderança, aqui no legislativo, e espero que nós possamos fazer um belo trabalho em 2015, obrigado. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Vereadora Gessiléa, vereador Jovaci. / Jovaci 

Duarte Lopes (Vice-presidente):- Quero agradecer a Deus, pelo retorno aos nossos trabalhos, eu fico 

muito feliz né, de estar aqui junto com todos vocês, é eu quero aqui cumprimentar o presidente dessa 

Casa, vereador Romildo Sergio, nosso amigo prefeito, José Luís Torres Lopes, vereador Itamar, 

secretario, estamos juntos vereador pra trabalhar, ajudarmos uns aos outros, também cumprimentar o 

doutor Moacyr, compondo o corpo jurídico dessa Casa, nobres colegas vereadores, funcionários dessa 

Casa, secretario Nilton Melo júnior, secretária Rita Costa, dizer a vocês que, com tantas palavras 

bonitas, fiquei sentado atento chequei a me emocionar, algumas palavras me deixam tristes, mais 

muita palavras me deixam feliz, nos confortam o nosso coração, porque triste, quando a gente fala da 

seca, tanto tempo que a gente não passamos por um momento desse, e não é brincadeira gente, se ver 

que o córrego que seca, morre os peixes tudo, caba, quanto,  olha a quantidade de vida de peixe que 
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termina aquele ciclo, ate que começa tudo de novo, hoje eu passei, atentamente gente na BR 101,  

vendo ali, aquele corguinho do assentamento ali da Safra perto do posto Shangrila, tem pouquíssima 

agua, tudo parado, um córrego morto, recebe uma aguinha de Independência, que tá sustentando ai um 

pouquinho, graças a  Deus pega outra aguinha ali Fura Olho, graças a Deus aquela agua do Fura Olho, 

porque nós temos, não posso dizer quantos equitares de mata que tem ali, na pedreira, pra Santa Maria, 

imediações ali, se nós não tivesse uma mata ali na pedreira, com certeza não teríamos mais agua no 

Fura Olho, porque eu nuca vi igual isso, tive conversando com varias pessoas, e eu arei um pedaço de 

terra semana passada, e 2007, sê nem sonhava em tomar um boi lá dentro, uma cabeceira que nunca 

aconteceu isso, e ate a nascente que eu tinha segurando ela, que eu plantei uns pés de banana em volta 

gente, já tá secando, deve ter 30 centímetro de agua no fundo dela, então o caso é serio, quero aqui ate 

pedir, a secretária Rita Costa, porque é muito triste, então que ela fizesse uma convite, aos vereadores 

de repente, eu da minha parte queria muito fazer isso de coração, é chegar nas escola né, tirar uns 5 

minutos, 10 minutos né, pra bater um papo com aquelas crianças né, que as vezes, eles levavam uma 

realidade né, nós como vereadores desse município, sofrendo vendo o que tá acontecendo, eu quero 

muito participar disso ai, junto com o prefeito ser solidário que as vezes a gente, a gente sai, chega lá 

perto do mar, já tem gente falando já em disalobação, tratamento de agua, já tá sendo comentado e eu 

digo vamos ter fé em Deus, vamos pedir a  Deus que a agua vai vim, a chuva vai vim, mais daqui pra 

frente, nós temos que nos educar, e passar a denunciar, denunciar as coisas erradas, agora nós temos 

que fazer isso, porque se nós não fizermos isso, a agua vai vim e vai embora, aonde o homem pode, 

levar uma reta escavadeira e cavar pra fazer barragem, o homem cavou, então o que, que o homem fez, 

o homem causou uma hemorragia na terra, imagina gente você, um ser humano com uma hemorragia, 

que não consegue estancar, ele vai morrer em poucos minutos, e assim fizeram aqui no nossos 

município, isso preocupa também os gestores também, preocupa nós, preocupa o prefeito, o secretario 

dessa parte porque, chegou um momento de que erramos ate aqui e não podemos mais errar, chegou a 

poucos dias a essa Casa um projeto, para votarmos o direito de estarmos né, criando uma cargo de 

secretario, e nós votamos, e eu tive conversando com o prefeito, se o prefeito tava triste, porque todos 

nós estávamos tristes, e daqui pra frente nós vamos ter que cobra mesmo, né gente, porque tá difícil 

demais, então eu acho que cada vereador tem uma responsabilidade grande, ele tem que ser obrigado a 

refloresta um  pedaço, porque eu ver ao longo dessa vida minha, aos 40 anos de idade, eu vi pessoas 
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desmatarem gente, e hoje o desmatamento que fizeram ficou triste,  porque nós , eu conheci lugares 

onde existia carga de ouro na localidade do Fura Olho, né vereador Zé Neto, lá vai ter, um pessoa pra 

passar um boi, hoje passa cavalo, passa cabrito, passa carneiro passa qualquer coisa, pode fazer ate 

campo de futebol, então quem tá segurando um pouquinho de agua, fazendo as pequenas barreirinhas, 

a agua tão ficando e tão descendo, ela vai enchendo e vão fechar tudo, aonde nós tem uma agua hoje, 

nós tão segurando ela, segurando um pouquinho, segurando porque a agua vai tudo pro mar, corre tudo 

pro mar, e o mar não tá recebendo a tal quantidade, igual o prefeito disse, quando chove muito a agua 

vai pro mar né, o vapor sobe e agua volta, é nós temos ate medo, a agua fica só indo, então gente temos 

que dar as mãos, e pedir muito a Deus, porque é a coisa mais bonita, e também, tá aqui rendendo os 

parabéns, ao Niltinho, pelo seu trabalho Niltinho, muito bacana o seu trabalho, eu tenho indo lá, mas 

vezes fico ate muitas vezes, confesso a vocês, fico ate um pouquinho de longe, observo, passo ali, as 

vezes to cuidando de outra, outros trabalhos meus  também na cidade, e recebo muito elogio, esse dias 

eu fiz convite a dois amigos meus de Marataízes, pra eles vim aqui né, pra ver com que é, o 

campeonato de futsal, e o meninos saíram de lá, você presenciou isso comigo ai eu acho, eles foram 

embora felizes da vida, pra Marataízes, e eles falaram assim: poxa não é diminuir não, mais um lugar 

tão pequeninho como Atílio Vivácqua, segunda-feira, pleno verão, essa multidão, é uma vergonha pra 

Marataízes, com esse tanto de dinheiro que tem lá, ai eu pequei e falei assim, mais tá em tempo ainda, 

se eles quiserem aborda né, dar um passeio pelo nosso município, para saber o que  acontece, nós 

temos muita coisa boa aqui, e eu acho o seguinte aquilo que é bom, nem digo copiar, mais podemos 

fazer, criar uma mentalidade de fazer um projeto que seja bom também pro meu vizinho, se o meu 

vizinho tem um carro novo branco, que eu também vo comprar um carro da mesma marca, mais se 

puder faça também, o sol clareia pra todos né, então mais uma vez, quero agradecer, a todos vocês, 

agradecer o prefeito Zé Luís, que tem sido parceiro do vereador Jovaci, quando o vereador vem 

solicitar, algum pedido pra sua comunidade, quero te dizer prefeito que eu sou vereador, par trabalhar 

e atender a população, o dia de amanhã, papai do céu sabe o que será pra mim, e eu tive uma passagem 

aqui em 2007, quando cheguei manso, isso aqui era um terror em 2007, essa Casa aqui, não dava 

prazer nenhum em ser vereador aqui naquela época, e eu tenho fé em Deus que não vou ver isso aqui 

nunca mais, e ser for pra virar o inferno que isso aqui era antes, eu não queria estar aqui, então chegou 

o momento de nós cobramos também, cobramos, cobrarmos, respeitarmos, e exige também desse 
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respeito, igual a secretária Rita chegou aqui, e disse tem denuncia, procurem saber antes, porque as 

vezes você vai lá, cria um casal de lacraias e não se resolve, e eu to casando de, estou cansado de falar 

isso nessa rua, e vou repetir enquanto eu estiver vivo, pra administrar o município, não é só apenas 

fazer uma campanha, ganhar as eleições, sair escolhendo pessoa e dando cargo não, administrar o 

município, o cara tem que ter curso, tem que ser inteligente, tem que ter bons companheiros, 

companheiros aqueles que na hora de pegar o boi pelo chifre, vão pegar o boi pelo chifre, na hora de 

caçar a onça, vão caçar a onça, porque eu estou cansando de ver lugares por ai, municípios por perto 

aqui, na hora que onça tá morta, rancar o couro dela é fácil, mais pegar ela lá na mata, pegar um boi 

chifrudo, bravo numa capoeira, todos somem, e meu pai sempre me ensinou isso, meu filho, tudo que 

você quiser, você batalha porque aquilo que Deus achar que será seu, ele será seu, tenha alta estima, e 

saiba respeitar o próximo, isso ai no longo da minha vida, eu tenho andado de cabeça erguida, e quero 

aqui, deixar bem claro pra vocês, sou vice-presidente da Casa hoje, e vou cobrar muito do presidente 

dessa Casa, porque temos que melhorar muita coisa, temos que melhorar muita coisa presidente, e 

tenho fé em Deus que vamos melhorar, iremos melhorar com apoio dos nossos nobres vereadores, e 

essa passagem nossa aqui, e presidente, vice-presidente, e o secretario, esse trio aqui não será 

esquecido, vamos fazer se Deus quiser, um trabalho legal, respeitando o direito de os colegas 

vereadores, sem querer ser mais do que ninguém, reafirmo aqui o compromisso que eu tenho com a 

população em trabalhar, isso que é importante, trabalhar e trabalhar certo, porque no dia de amanha, eu 

serei reconhecido, meu pensamento é esse, muito obrigado a todos vocês. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge, vereador Geraldo Papaceni, vereador Sandro. / 

Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Queria primeiramente agradecer a Deus, por poder estar aqui 

mais essa tarde, cumprimentar ao presidente dessa Casa Romildo Sergio, o prefeito, seja sempre bem 

vindo prefeito, nessa Casa, que a gente possa estar sempre trabalhando em conjunto, em parceria para 

uma bem comum, queria cumprimentar o doutor Moacyr, Jovaci vice-presidente, Itamar secretario e 

todos os vereadores, amigos vereadores, comprimento Rita Costa, nossa secretária de educação, 

Márcio Menegussi, parceiro, então, na nossa língua popular, tá um angu desgramado né Márcio, a 

gente sabe da sua capacidade Márcio, e tamos junto com você também, é só comentar um pouquinho 

dessa falta de agua, que tá, eu acho que nós temos que nos conscientizar, e tentar conscientizar o 

vizinho do lado da gente, pra tentar fazer, se cada vizinho começar se conscientizar e vai passando 
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aquela formiguinha, a gente vê um cara lavando carro jogando agua fora, fulano vai falta amanha, 

então eu acho que tem que ser esse trabalho de formiguinha, nós estamos ali embaixo no Santo 

Antônio, que pega um pouco do rio de Fortaleza, que desce Sumidouro encontra rio Muqui, lá em 

baixo já tá bem escasso, agua ali imagina aqui antes de descer as duas aguas, é temos problema 

também, vamos ter mais problema, já estão secando poços artesianos, as pessoas estão ali irrigando 

ainda, com poço artesiano, acho que vai faltar, no lençol freático acha que não tem problema, então, 

então o problema próximo vai ser os poços artesianos, acho que não tem que economizar, a caixa da 

agua lá em baixo vai esgotando também, então gente é nós temos que tá junto pra conscientizar, Rita 

na escola hoje, algumas partes são só alegria, são as partes mais fundamentais, fundamental para que 

as crianças sejam conscientizada, porque as crianças envolve mais que gente, se a criança tomar 

consciência do problema, ela cobra agente dentro de casa né, quantas vezes a gente não cobra faz olho 

grande, mais a criança cobra, então prefeito tamos junto, então a decisão de suspender o carnaval, eu 

acho que por mais dura que seja foi uma decisão sabia, é e o que precisa ser feito na hora né, se Deus 

quiser vai chover, pra que possa ter a festa, mais se não tiver nós vamos tá junto, né pra divulgar e pra 

explicar, pra população nos protegendo, nos resguardando, mais também sendo, sendo bastante 

responsável na decisão, é então tamos juntos no que os senhor depender dessa Casa, Rita sempre que 

precisar estamos a disposição, secretário Márcio fazendo um belo trabalho na secretaria, e parabenizar 

também o Niltinho, pelos jogos, Niltinho, Romero, e todos que estão nas secretarias, porque a onde a 

gente vai as pessoas que vem de fora é só elogios né, tem divergências, tem é claro, num jogo uma 

cabeça não pensa como a outra, mais parabenizar o Niltinho, o Romero, toda sua equipe,  pelo que esta 

acontecendo no município, obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Só fazendo 

um comentário, parei na padaria aqui no Aeroporto antes de ontem, tinha um morador de Atílio 

Vivácqua que trabalha numa indústria ali perto, e ele me perguntou na padaria: Sergio foi cancelado o 

carnaval e tal? Eu falei: foi, ai ele falou, tem a possibilidade, se não chover de adiar a festa também, eu 

falei o se tempo continuar existe realmente essa possibilidade, ai algumas pessoas que estavam na 

padaria, dois rapazes que moram no Aeroporto, que tavão tomando café, e falaram: é ate uma pena se 

tiver que cancelar a festa de Atílio Vivácqua também, porque é melhor festa que tem por aqui, e parece 

que nós fazemos parte da festa, mais que toda população tem que entender a medida, acho que vocês 

estão certo de não ter mais carnaval, e se tiver que acontecer essa medida, a população tem que 
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entender, porque é uma medida que não é uma intenção nossa, de não fazer a coisa, de cancelar, por 

cancelar, mais sim por causa de uma situação dessa, né prefeito pode ser ate uma medida antipática 

com as pessoas, mais sim grande maioria da população tão morrendo de rir com o cancelamento do 

carnaval, se agente tiver que tomar uma medida mais drástica, em relação a festa acho que a  grande 

maioria da população, 90% deve entender, essa medida, vereador Pedro Sampaio, vereador Itamar. / 

Itamar Moreira dos Santos (Secretario):- Quero cumprimentar a Mesa, o presidente  dessa Casa,  o 

vereador Romildo Sergio Abreu Machado, prefeito Zé Luís, assessor jurídico, doutor Moacyr 

Travaglia, é, vice-presidente Jovaci, e eu secretário, nobres colegas vereadores, secretaria Rita Costa, 

secretario Márcio Menegussi, é eu estava aqui atentamente ouvindo os nobres colegas, vários deixaram 

aqui sua mensagem, e hoje, hoje a gente se encontra de tanta reclamação, são muitas, o agricultor nem 

se fala, porque a gente passa num córrego, e num vê uma agua, eu tenho passado em vários córregos, e 

que eu nem nunca vi na minha vida, eu vou fazer 60 anos, e nunca vi seca, hoje não tem uma gota de 

agua, num tem uma gota de agua, mais eu acredito que num tempo certo, Deus vai mandar, uma agua, 

nem que seja o suficiente, para garantir a necessidade ai, de cada um de nós, parabenizar ai o Márcio 

Menegussi, pelo seu trabalho Márcio que você vem fazendo na agricultura, muito cansado e tentado 

atender na medida do possível, naquilo que pode o município, com reta escavadeira, e poço e alguns 

melhores, algumas barragens, um mini barragem, porque realmente, tamos socorrendo pra fazer, pra 

ter agua pro animal beber, e ate mesmo pras pessoas usar, e parabenizar aqui o prefeito Zé Luís, e 

também o vereador Jovaci citou aqui sobre administração prefeito, parabéns pela sua administração, 

que Deus te ilumina vocês nesse ano de 2015, e que possa com certeza, esta fazendo muito mais nesse 

ano de 2015, e mais que a gente fica feliz de como vossa excelência disse ai que, sobre obras, que vão 

ampliar os colégios, alguns vereadores também disseram aqui sobre a saúde, que já mais alguém fica 

esperando tanto tempo, nas portas de hospitais, para que seja socorrido, graças a Deus nós não temos 

problema nenhum, existe algumas pessoas que as vezes reclama, mais é que as vezes ele tá por fora, 

ele não ouve, e as vezes ele não quer enxergar, mais o atendimento nosso em Atílio, esta de parabéns, 

o Vereador Jose da Costa Neto, falou também sobre asa reuniões, que tem frequentado e é um motivo 

por estar na liderança da Incaper, e secretário do estado, e a gente também tem que se colocar 

solidário, pra aquilo que tiver ao nosso alcance prefeito, nós tamos juntos, se Deus quiser, é junto e 

misturado, é Marcio, eu gostaria de pedira i mais uma vez, eu sei que ate, a demanda é muito, mais eu 
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ate vo fazer esse pedido na tribuna, amanha se você o pedido que eu ti fiz, sobre o rapaz ali dos 

Milagres, Devair, se você lembrar e tiver uma oportunidade, porque ele na tem agua, na propriedade a 

vários dias, sei que tá difícil, a cada dia é pra um local, um lugar, mais se puder atender, se Deus 

quiser, eu peço a nossa Senhora dos Milagres, que nos ilumina mesmo, ele falou de milagre, e manda 

mais uma vez uma chuva, e parabenizar a Rita Costa, pelo seu trabalho Rita, que você tá fazendo, e na 

educação também, e a esta Casa de leis, com certeza os projetos que vierem pra aqui, nós vamos estar 

também  solidário, vamos estar analisando, e fazendo o melhor possível, par com certeza para o 

desenvolvimento e crescimento deste município eu acho que é só, e eu faço questão novamente 

presidente Romildo Sergio Machado, de parabenizar mais uma vez,  a pesar da câmara já te ate falado, 

numa reunião extraordinária, parabéns pela sua reeleição, e parabéns a vossa excelência, o vice-

presidente dessa Casa, e também o vereador Itamar do qual faço parte dessa Mesa, e que a gente, mais 

uma vez, as vezes a gente fica, falando, usando a palavra de Deus, e eu que falo as vezes que Deus me 

perdoe, de as vezes tá falando, usando o nome de Deus toda hora em vão, mais eu sem Ele, não sou 

nada, então é por isso que as vezes, eu, eu sou, tão um tanto repetitivo, e que Deus nos ilumina, que 

nesse a no de 2015, nós façamos um bom trabalho nessa Casa, muito obrigado e uma boa noite a todos. 

/ Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Nós convidamos também, o secretario de 

agricultura, Márcio Menegussi, e ele tava com compromisso, ali no antigo posto, chegou um 

pouquinho atrasado, mais nós vamos convidar o Márcio pra que faça aqui as suas falas nessa abertura 

de trabalho, que você possa vir à tribuna Márcio, e fazer as suas colocações ai, desse primeiro dia de 

reunião desse novo biênio. / Márcio Menegussi (Secretario de Agricultura):- Boa noite a todos aqui 

presentes, cumprimentar o prefeito, cumprimentar o presidente da câmara, o vice-presidente, o Itamar, 

e cumprimentando o prefeito e o Romildo, eu cumprimento a todos os vereadores aqui companheiro do 

dia, o que eu tenho que falar aos senhores, eu acho que já foi debatido aqui entre os colegas 

vereadores, e o que eu tenho que dizer é o seguinte, é a pior seca, catalogada e registrada de 40 anos no 

estado do Espirito Santo, não sou que tá falando, é os pesquisadores e os relatórios da agenda estadual 

das aguas, e levo a mais, porque não tinha como, não tem como registro de 40 anos, né antes de 40 

anos, e em, e em Federal na agencia nacional das aguas, em 120 anos de registros, é a pior seca do 

estado, sugere, não no Espirito Santo, mais sim em todo o estado do Sudeste, e a gente tem levado isso 

pra casa, tentado achar algumas soluções, conversando com o prefeito, com os lideres, os vereadores, 
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Incaper, IDAF, tentando encontrar outras soluções, soluções essas imediatas, não é soluções pra 

manha, soluções imediatas, pro manha, não tenho nem amanhã, nós temos que agir e agir agora, 

porque não tem mais tempo a perde, então no caso, da, da seca, nesse caso ai nós temos que lidar e 

botar lá em cima , na, na lista ,de, de, de prioridade do, da , do nosso município né, nós precisamos 

agir conjunto e tomar as medidas, e numa conversa com o prefeito, com o presidente da câmara, com, 

com o órgão dos produtor, produtores o Incaper, nós convocamos a capital do Espirito Santo, nós 

atendemos a primeira reunião com os secretário do estado, da agricultura e na conversa o principal foi 

a agua, foi recursos hídricos, secretario ficou espantado com a nossa conversa, principalmente com a 

conversa do nosso prefeito, pensando ele que gente ia pedir maquinas,  pensando ele que a gente ia 

pedir outros recursos, mais o pedido maior foi, água, barramento e cuidado com a nascente, o 

secretario ficou comovido, e marcou uma reunião aqui no nosso município pra conhecer o nosso 

município, e foi uma conversa boa, tivemos a presença de vários lideres, de vários prefeitos do estado, 

e aquilo surtiu o efeito que foi levado para o secretario com os assuntos em pautas, dentre eles, os 

caminhões pipas para o município, ração, adiamento das dívidas, abertura do armazém da CONABE 

aqui, no Ibc, novas maquinas para os produtores, que existem prefeituras que tem recursos, a mais que 

o nosso, mais a maioria das prefeituras não tem recursos, então nós precisamos dessa mão do estado, e 

essas reivindicações estão lá com o secretario, estamos aguardando, as ações emergenciais, e aqui no 

nosso município nós tamos ai atendendo o produtor, fazendo uma escavação, fazendo uma barragem 

pequena, nós tão mandando caminhão pipa, pá mecânica, caminhão, nós tamos tentando atender a 

todos, a gente chega em casa, e a gente pensa naquele produtor que tá sem agua, o que que nós vamos 

fazer,  agente fica tão sensibilizado, porque a gente quer ajudar a todos, mais enfim, vamos ter muito 

trabalho ai, e temos que encarar isso ai, vamos tocando, o prefeito tem projetos grandes, de grandes 

barragens ai, que tá guardado lá, que mais pra frente vai vim, nós tamos visitando algumas 

propriedades, visitei a propriedade do vereador Roberto Alemonge, hoje cedo, não pude dar uma 

atenção maior por causa da questão do incêndio, então ficou produtor pra traz, eu já liguei pra todos 

que amanha eu volto a ativa de novo, chegamos aqui conseguimos controlar o incêndio aqui no 

Francisco Coco, incêndio ate criminoso, mais conseguimos controlar, naquela matinha que tem por 

cima da Gloria, e depois sentei abri o computador, chegou o e-mail,  da defesa civil federal, o nosso 

pedido prefeito foi homologado, tá pelo menos essa parte o estado tem um conserto de um item, eles 
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querem relatório especifico, de, de na parte de, de ideologia, na parte de contaminação da agua, ai eu 

conversando com o capitão Almeida, ele pediu pra retira esse item do nosso vídeo, ai eu retirei pra 

poder não demorar, porque a gente precisa ai coletar essa agua e mandar pro instituto, e ia demora e, e 

nós retiramos esse item, então no sistema SD12 do governo Federal nosso município, tava cadastrado é 

só vamos aguarda agora, o secretario da defesa civil federal, ele vai, vai dar, vai comunicar ao 

município o que que vai vim de ajuda, fizemos a nossa parte, decretamos estado de emergência, 

fizemos um levantamento junto com o relatório do Incaper, nosso prejuízo alvo a 15, a 10 dias atrás, 

varia ai de 7,6 milhões,  mais já ultrapassa mais, nós temos lavouras que perderam 50% , tem que já 

perderam ate 100%, então o prejuízo já passa a ser maior, quer dizer então nós vamos aguarda, o que o 

governo federal vai nos, vai nos ajudar nesse, nessa, nossa demanda né, e eu acho, eu acho que, dentro 

de todos os modos, eu tenho como tá respondendo ao senhores né, a gente tá no meio da lida e gente 

sabe, sabe que não tem produto que gente não consegue é atender naquela hora né Itamar, mais  agente 

tenta imprensar, pedi o funcionário que trabalhe ate mais tarde, trabalhe dias de sábado, pra poder da 

conta, porque o negocio, é resolver naquela hora, porque depois, outro precisa e não tem jeito, eu acho 

que a melhor, a forma de ser mais claro a vocês, eu acho que no mais agradecer a vocês a todos o 

trabalho que vocês tem feito pelo nosso município, e por este reconhecimento do legislativo.  Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Algum vereador, o vereador Sandro, pede que o secretário 

seda uma parte. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador): Aquele dia na reunião foi falado em barragem, 

como que tá a situação tipo, Santo Antônio hoje, se a gente precisar fazer uma barragem, qual o 

procedimento, como faz? Se é o senhor, se é a secretaria de meio ambiente? / Márcio Menegussi 

(Secretario de Agricultura):- O procedimento, primeiro é o produtor procurar a secretaria e fazer um 

requerimento, assinando que ele precisa de uma visita técnica, naquele local, porque, o barramento 

hoje gente, ele não é qualquer lugar que você pode barrar a agua, existe vizinhos, existe córrego que 

hoje não tem agua, mais daqui um tempo tem agua, e junta muita agua e a barragem escorre, e a gente 

não pode tá perdendo, então tem todo esse, após esse requerimento é a gente coloca na demanda lá, 

agente vai ate o local, faz um levantamento, e o requerimento deve, dessa barragem deve ser menor 

que que mil metros quadrado, quer dizer um campo de futebol, esse documento é gratuito pro 

agricultor, apenas o agriculto vai pagar, o profissional responsável aí, que vai assinar, então todo a 

documentação que pede é de graça, esse custo é de pequenas barragens que hoje tá na regulamentação, 
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então um campo de futebol, é 10 metros quadrados, barragens maiores ai vai precisa de toda aquele 

procedimento que dá, e ai precisa de mais tempo e essa pressa, essa pressa que nós estávamos 

conversando com o secretario do estado, tá porque a gente quer adiantar esses barramentos maiores, 

porque a gente precisa desses barramentos também. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Vereador Roberto.  / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Márcio eu quero te 

parabenizar pelo trabalho que, você hoje foi na minha propriedade, e você vê a preocupação do 

Márcio, o Márcio tem café no copo, o Márcio foi, nós fomos ver as barragens que era ser feitas, direto 

o telefone tocava, tocava e todo mundo só pedia agua, agua, eu como tenho como uma propriedade ali 

de 30 hectares, a minha preocupação, eu conversei com Márcio, 4 barragens, o Márcio deve até falar,  

em quantos hectares uma barragem daquela. / Márcio Menegussi (Secretario de Agricultura):- 

Roberto o volume a gente tem que calcular se emprega assim, é melhor fazer conta, pra não falar 

demais, prefiro não falar, mais as barragens suas lá talvez tenha muitos metros de agua,, tem lugar que 

é muito grande muitos metros cúbicos de agua, depende muito do fechamento da altura da crista dela, 

da lateral, vai caber muita agua. / Roberto Alemonge de Souza (Vereador):- Pois é você foi, né lá 

teve interesse andou fez todo o seu trabalho, e a minha preocupação é eu fazer essas 4 barragens, e em 

30 hectares de terra pra fazer 4 barragens, a intenção dessas aguas é muito melhor pra quem tá nas 

cabeceiras, nas nascentes, obrigado Márcio. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- 

Vereador Pedro. / Pedro de Oliveira Sampaio (Vereador):- Secretario boa tarde, é eu vo, embarcar 

na pergunta do vereador Sandro, que ele mencionou vo direcionando a questão do Santo Antônio né ali 

é uma região onde passa o maior rio do nosso município, e não havia nenhuma vasão, é essas 

barragens, ela atinge todos, todos os pontos do município, ou, por exemplo, o rio Muqui ele tem, um 

volume de uma vasão, ai vai existir uma barragem que vai atender, dez mil metro quadrado, de uma 

parte do volume de agua, e ele vai começar a descer e atender uma barragens de outra extensão, e essa 

situação, se agua não tivesse condição de vasão da agua, por determinado tempo atender a outra 

barragem, existe uma imposição pra que essa barragem ela não aconteça? / Márcio Menegussi 

(Secretario de Agricultura):- Olha só Pedro, só pra você entender, o barramento no rio Muqui, hoje 

ele não pode ser feito, o barramento no rio Muqui, o barramento no rio Sumidouro não pode ser feito, 

ele só pode ser feito a partir de estudo de impacto ambiental, é um rei lima, não podemos fazer um 

barramento ainda num curso, num curso maior do município não, os barramentos que nós tamos 
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falando, é, é capitando aquela agua de chuva, nos córregos menores, que vão ficar naquele local, ali 

que vão aumentar, uma vasão vai aumentar a agua do córrego no futuro tá, só que isso tem que ser 

feito com critérios, porque a gente não pode barrar uma agua hoje, e manha prejudicar o morador 

vizinho, então ai que, que acontece, existe ai o chamado vasão, vasão mínima, na montante e na 

juntante, ai é feito um calculo, efeito um calculo, na montante o que aquela agua capita no período da 

chuva e na juntante, é feito um calculo ali, você, você que consegue fazer esquema chamado de 

monge, ai nesse monge agua que entra, tem que ser igual a vasão que sai, se vai fazer então é 

realmente você vai segurar a agua da chuva, se vai armazenar, mais a que vem do córrego ela não pode 

ser  barrada ela te que continuar, existe os critérios entendeu? Mais não sei se vocês eu fui bem claro, 

no rio Muqui e no rio Sumidouro, não pode barrar agua ainda, porque é o seguinte a vasão, hoje no rio 

Muqui e no rio Sumidouro, tá abaixo da media, tá baixo da media, muito a baixo da media se a gente 

barrar, aquela agua a gente pode prejudicar, o abastecimento, então só pra você entender, nós 

estávamos capitando do rio Muqui, pra abastecimento da cidade, 18 litros, hoje a Sedan tá capitando 

11, teve que diminuir porque não, não tem agua suficiente, pra abastecer a, a nossa população. / Pedro 

de Oliveira Sampaio (Vereador):- Então nessa questão de emergência, de emergência nós não temos 

solução pro,  problema, ainda não temos né, porque, se tivesse pelo menos um projeto, um projeto né 

pra, pra futuro, mais pra questão desse volume, um dos maiores rio do nosso município, corre nosso 

município  é o rio Muqui e o rio Sumidouro, e eles não tem volumes suficientes, então não temos 

como trabalhar esse projeto ai no atual momento, ne tão não tem como trabalhar esse projeto ai no ano 

que vem, então dentro da emergência não vai atender a necessidade. / Márcio Menegussi (Secretario 

de Agricultura):- Nós podemos fazer o seguinte, vai haver o estudo, nós vamos fazer o estudo, 

chamado estudo das micro bacias do rio Itapemirim tá, vai ter um estudo dessas bacias, desse estudo 

sim vai falar onde, local e como a altura dessas barragens  no rio menores, então vai ter um estudo, não 

vai ser assim do nada, porque existe espécies de peixes que ela procria, ela precisar andar todo canal 

do rio, , atravessar todo canal do rio,  entendeu o que nós podemos fazer é desassorear o rio, nossa 

calha hoje, nossa calha do rio ela tá rasa, né então não podemos desassorear, mais isso tudo, é feito 

com autorização ambiental, do IEMA, que cuida das águas né, hoje foi estipulado Agencia Estadual 

das Aguas, foi estipulado o IEMA,  não sei se eu fui bem claro. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Secretário. / Sandro Duarte Gariolli (Vereador):- Secretario aonde a gente, aonde eu 
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to extraindo areia secretario, tá muito, muito, desassoreado, então aonde eu to tirando areia, tem alguns 

lugares que tá com dois metros de fundura hoje nessa seca, então faz um bem pro rio, eu chamei o 

pessoal da policia ambiental, pra saber se eu tava fazendo alguma coisa errada porque eu busco fazer 

tudo certinho, então, então esse desassoreamento seria, essa medida seria necessária pro nosso rio 

também. Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- Eu acho que tá muito errado, embora que a palavra é do 

secretário, de nos assesoriar, eu to achando que o rio tá muito profundo, e precisa levantar o nível, pra 

poder embebecer as propriedades, eu acho é minha opinião, infelizmente daqui pra baixo o rio tá lá no 

fundo, cada vez que passa a enchente , mais vai aprofundar, ate chegar lá na laje, vai levando, mais  a 

técnica tem que falar a verdade. / Márcio Menegussi (Secretario de Agricultura):- Na verdade nós 

temos dois tipos de estudos, estudo técnico né e agora existe o estudo pratico, nem sempre aquilo que é 

falado, aquilo é pode ser executado, na verdade é isso. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Nós como oleiro, eu acho um serviço certo é desassorear, pra manter muita agua dentro 

do rio, e fazer as barragens de contensão, você mantem a agua no fundo do rio, e levanta o nível do rio, 

eu acho que as duas coisas, são complementos, porque quando você desassoreia o rio você mantem  

nível de agua muito grande ali, ai você fazer o barramento, você levanta o nível do rio, e deixa agua ali 

pra diminuir o nível de solo ressecado, no nível dali pra cima, mais pra mim prefeito, as duas coisas 

são uma um complemento da outra, porque quando eu morava na beira rio em Cachoeiro, teve aquele 

monte de denuncia, que o Ferraço veio a fazer um barramento, se não fosse aquilo o rio de Itapemirim 

agora seria um corguinho no meio,  e hoje tá lá aquela diferença que há. / Jose Luís Torres Lopes 

(Prefeito):- Mais, se não fosse aquela barragem ali na Praça José Valentim Lopes, o que seria da nossa 

cidade, imagina como estaria o rio, isso é necessário... / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Mais nós te agradecemos ai Márcio a sua... / José da Costa Neto (Vereador):- 

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

José da Costa Neto (Vereador):- É, quero aproveitar o momento pra, pra parabenizar ai, a fulgância 

do nosso secretario de agricultura e meio ambiente, e também o nosso prefeito Jose Luís, nesse 

momento critico né, que passa principalmente os nossos agricultores, os nossos pecuarista, que o 

socorro a gente vê que tá sendo dado né, com muita dificuldade, as vezes não da pra atender todos num 

dia, fica alguma coisa pro dia seguinte, pra semana seguinte, mais a gente tem acompanhado ai o 

trabalho, do prefeito Zé Luís junto secretário márcio né, toda equipe ai da prefeitura que faz esses 
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atendimento, e nós temos vistos que realmente, o socorro tá sendo dado, então fico aqui, quero 

registrar aqui os parabéns, a você Márcio e toda a sua equipe, é ao prefeito Zé Luís por esse, por esse 

atendimento, imediato que tá sendo dado principalmente aos nossos agricultores, porque realmente a 

situação é bastante complicada, e queria também é, aproveitar a oportunidade pra sugerir, é claro, 

muita coisa tem sido feita, muita coisa tá sendo discutida e debatida, eu queria fazer uma sugestão pra 

que a gente pudesse, é, é, é instalar no município de Atílio Vivácqua um grupo de gestor, para 

realmente cuidar e propor né, propor ai é, ideias, projetos, pra que possam trabalhar ai realmente essa 

questão dos recursos, planos de recursos hídricos, aqui no município de Atílio Vivácqua, logico o 

estado já, o próprio secretario já, o Otaviano já adiantou isso, já esta sendo feito ali no estado, e a gente 

precisa também sair na frente né, da um passo imediato, a diante e criar esse grupo de gestor pra que a 

gente possa realmente é montar um planejamento, pra, pra médio e longo prazo, aproveitar, 

infelizmente né, é essa situação critica ai ela tá acontecendo, mais tá nos oferecendo ai uma 

oportunidade, de criar ai planos e projetos pra o futuro né, então fica aqui a minha sugestão, e pra 

integrar esse grupo de gestor nós temos, a secretario da agricultura, do meio ambiente, a Incaper, o 

IDAF, representando a câmara municipal, as demais secretarias do município, então quer dizer pra que 

gente possa realmente, fazer ações conjuntas, né e organizadas pra poder né, preparar o município ai 

pra o futuro né, porque é, é infelizmente tá acontecendo essa situação esse ano, mais ela pode se 

agravar em anos futuros, então nós temos que realmente né parar esse momento pra poder é criar esse, 

esse planejamento aí, para médio e longo prazo, ate pra que o município possa né se precaver, se 

prevenir e nós temos, é falado muito também é na questão de barramento, é logico o barramento ele é  

importante né, vejo, principalmente lá propriedade onde tem um pequeno córrego , uma nascente, se a 

gente poder fazer as pequenas barragens, isso ai realmente vai ajudar muito, e, e de foram ate imediata, 

agora nós temos que pensar onde, nas áreas de recarga né, onde a agua precisa realmente infiltrar no 

solo, pra poder manter esse lençol freático ai abastecido pra poder as nascentes crescer e agua do rio , 

do córrego aumentar né, então a gente precisa realmente, é, é identificar e essas áreas de recarga, e 

dentro desse planejamento, dentro desse projeto, a prefeitura né juntamente com o produtor rural, em 

parceria com o governo do estado, pra que a gente possa realmente implementar isso, e, é que seja, que 

vire rotina né, rotina diária ai, no nosso dia a dia pra que a gente possa então fazer com que agua 

influí-te no solo, porque se isso não acontecer, né a gente, as dificuldades elas tem a ser aumentadas né 
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igual por exemplo tem uma previsão de chuva, mais infelizmente do jeito que a terra tá seca, boa parte 

da terra ela, vai absorver mais, o calor vem logo em seguida, quer dizer, ai evapora, a planta também 

que tá pedindo agua, vai aproveitar um pouco também, e a grande maioria vai correr, morro a baixo 

vai correr e vai embora,  então nós precisamos criar ai esse planejamento, a questão ai das pequenas 

barragens, a questão das caixas hídricas eu vejo que é extremamente importante, né um projeto ai de 

pra, de rotina realmente pra gente pode todo dia, toda semana, numa propriedade, num comunidade 

fazendo caixas hídricas, fazendo barragens, fazendo poços né, enfim e cuidando dessas questão da 

nascente, das aguas de recargas, pra poder a gente ter agua né, pro futuro, porque sem agua, quer dizer, 

inviabiliza tudo, inviabiliza a agricultura, a pecuária, as industrias, os comércios, ate mesmo a 

população daquela localidade, então quero fazer essa sugestão, da estalação  desse grupo de gestor, 

para que a gente possa ter isso ai como uma tarefa diária, daqui pra frente e mais uma  vez, parabenizar 

o Márcio pelo seu trabalho, parabenizar o prefeito Zé Luís, todos os operadores de maquinas né, que 

não tão medindo esforços para socorrer, principalmente nossos agricultores, parabéns. Márcio 

Menegussi (Secretario de Agricultura):- Eu que agradeço o carinho, nas palavras ai, eu quero deixar 

um muito obrigado a vocês, é dentro de varias coisas importantes, que foram faladas aqui, mais a 

gente, é, é o produtor, o produtor, o pequeno produtor ela, tá eu vejo que ela tá sendo culpado pelo que 

tá acontecendo, ele, ele, na verdade existiram vários projetos, anteriores aos nossos aqui, incentivando 

várias coisas para o produtor fazer, e o produtor fez, investiu dinheiro, chegou dinheiro, e eu tenho 

certeza o governo agora, e com as políticas que vão vir agora, eu tenho certeza que isso vais ser 

revertido, e eu acho, que se eu, eu chegar lá na, lá na mão do produtor eu tenho certeza que ele 

consegue reverter isso daí, pode ser que via dar bons frutos aí, tenho certeza que a humanidade vai dar 

um jeito de reverte essa situação e agente vai ter, vamos ter futuras gerações, melhores aí.  / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Pra encerrar secretario eu gostaria de agradecer a presença de 

vossa excelência aqui, atendendo o nosso convite, e gostaria que você colocasse a sua secretaria pra 

fazer o estudo, no sentido desse período de emergência, permanecesse, permanecendo essa seca qual o 

valor para o município de uma ajuda ao produtor, desse município em questão a ração pro gado, 

fizesse um levantamento, pra ver ai no período de emergência 90, é 90, no período ai de 90 dias, a 

possibilidade do município tá investindo ai em ração para o produtor nesse período de emergência, que 

vossa excelência possa tá fazendo um estudo, ai, para que permanecendo essa seca, os produtores 
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possam estar sendo contemplados ai, durante esse período de emergência, não sei quantos produtores 

nós temos no total, mais não deve passar ai de 200 produtores, que mecham com a pecuária... / José da 

Costa Neto (Vereador):- Em torno de 200... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):-  Em 

torno de 200 não fica um valor tão grande, então... / Márcio Menegussi (Secretario de 

Agricultura):- Não chega 200 não. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Não é um 

valor tão grande dentro desse período, na verdade o município vai tá dando com uma mão, e recebendo 

com outra no ano que vem, porque a queda de produção esse ano, vai ter reflexo no ano que vem, 

então que vossa secretaria possa estar fazendo um estudo... José da Costa Neto (Vereador):- 

Presidente. / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Que viabiliza essa... José da Costa 

Neto (Vereador):- A situação, essa situação tá tão grave com relação à pecuária, que, que antes os 

animais abatidos né, num terço menor de gestação, não podia abater, se você abatesse você perdia o 

animal, então governo já decretou que liberou, já mudou pra poder tira o animal do pasto antes que ele 

morra né, ate mesmo pra folgar um macho pra que eles animais que precisam ficar lá. / Romildo 

Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então que possa esta sendo feito esse estudo, pra que a gente 

possa estar ai dando um alento, ao produtor que tem sofrido muito, nesse período de seca, obrigado 

pela sua presença, essa Casa, vai tá sempre a disposição da sua secretaria. / Márcio Menegussi 

(Secretario de Agricultura):- Eu que agradeço, e uma boa noite a todos. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Nós estamos ai com a presença do nosso amigo ai, Hernandes Bittencourt, 

presidente do PMDB, aqui de Atílio Vivácqua, o Nandinho, brigado ai pela presença, prestigiando a 

nossa volta ao trabalho, desse biênio. / José da Costa Neto (Vereador):- Presidente me permite, por 

favor?  Só, é queria fazer, é fazer o seguinte comentário, é quando a gente fala na questão, do 

cancelamento do carnaval né, nós estamos falando da questão da, do aporte financeiro que a prefeitura 

colocava e não vai colocar, agora quero lembrar o seguinte, o carnaval é uma manifestação popular, 

então os blocos, as pessoas que quiserem, é, é, é realizar essa manifestação, é com certeza terão toda 

liberdade, e terão também todo apoio da prefeitura, com respeito a disponibilizar espaço, em vias as 

infraestruturas, de limpeza, de espaço, disponibilidade de espaço, acionar aí a policia Militar, pra poder 

acompanhar,  com questão de segurança, então me perguntaram essa questão, da, né de cancelamento 

de carnaval né, na verdade... / Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- O município vai estar 

tirando a questão financeiro. / José da Costa Neto (Vereador):- É o apoio financeiro né, exatamente, 
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por causa dessas questões ai que estão acontecendo, eu queria também parabenizar, também agradecer 

a presença ai do Hernandes Bittencourt, presidente do PMDB, que esta nos visitando na sessão de 

hoje, e também presidente mencionar aqui, que, que a eleição do César Conabe, que é um grande 

parceiro do município de Atílio Vivácqua nosso hoje vice-governador do estado, muito obrigado. / 

Romildo Sérgio Abreu Machado (Presidente):- Então vamos ouvir agora, é eu já agradeço, de 

antemão, a presença do prefeito, desde inicio aqui da nossa reunião, prestigiando a nossa volta aos 

trabalhos prefeito, esta deliberadas suas considerações, desde já muito obrigado pela sua presença. / 

Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- Uma saudação é aqui, uma saudação, presidente Romildo, ao 

Jovaci vice-presidente, o Itamar que ajuda a Mesa, ao procurado é Moacyr né, ao vereador Papaceni, 

chara, outro chara José Neto, meu abraço ao Pedro Sampaio, da Praça do Oriente, ao meu amigo 

Sandro, a Gessiléa que descansou bastante, descansou, descansou e stress acabou, pra começar vida 

nova, 2015 com bastante calor, aqui em Atílio Vivácqua tá bem diferente lá da praia, saudação ao 

Roberto Alemonge, vereador lá da região de Santo Antônio, quero saudar aqui, quero saudar, os 

secretários que estiveram aqui, como secretários eles falam antes da gente, ai a gente não precisa falar 

mais nada, já falou tudo, então Rita diretora da educação falou o que tá acontecendo, o que nós 

sonhamos em fazer, todo mundo gravou, falamos também do Niltinho, Niltinho também passou aqui a 

bola pra todos vocês, pra todos nós, o esporte de verão que foi na quadra Scarpão, com a presença 

fantástica, pra quem não gosta de praia, é uma boa opção, lá no Scarpão, tomando uma cerveja, 

tomando um refrigerante, isso é interessante demais, e o Márcio secretário da agricultura, que tem uma 

inserrupicia nem tem dormido, eu também não Márcio, mais hoje aqui você demonstrou ate emoção, 

você quando, falou do produtor rural, do sofrimento você quase chorou, quando alguém trabalha, com 

dedicação e emoção, tem a benção, eu quero aqui na presença dos vereadores, dizer pra você que você 

tem feito o máximo, eu não esperava você ser um grande lutador do jeito que você tá sendo, parabéns, 

é o município que diz pra você, obrigado pelo que tem feito, não sei se é pela idade, eu já fui assim 

hoje eu não sou mais, é a idade, você tá muito jovem e juventude não cansa, eu quero também 

cumprimentar os funcionários aqui da Câmara, a menina que trouxe o café, agua fresquinha,  a menina 

que tá filmando,  a secretária, transmitir ai o nosso abraço aos funcionários da câmara, eu quero 

agradecer porque toda vez que eu venho aqui eu digo, que eu gosto de vim aqui, porque aqui acontece 

debates interessantes, e quando o Romildo mandou a cartinha assinada por ele, nem sei se era a 
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assinatura dele, eu vi vários sss, ali, nome sei se foi sua rubrica, foi, você rubrica de outras maneiras, 

mais quando chegou ali o convite eu considerei convite de todos, que estão aqui presentes, não foi só 

do presidente, todos, ele assinou por todos vocês, eu vim aqui pra falar, pra agradecer a todos os 

vereadores presentes, porque isso  ai é o que devo fazer é agradecer, a participação de vocês, vocês que 

foram eleitos pelo povo, pra representar o povo dessa Casa, somando aqui vocês tem mais de 3000 mil 

votos, tiveram, além das legendas, formando os votos dos eleitores que saíram de suas casas que 

votaram, dos vereadores, vocês são os representantes de todos, então por respeito eu dirijo esse 

agradecimento a vocês, o problema mais serio do município hoje, todo mundo sabe, já foi debatido, é o 

problema da seca,  da seca, que a 20 anos atrás, eu ia nas reuniões da Selita, assinar na diretoria, e 

quando aquelas pessoas estudiosas, técnicos falavam que ia haver brica por causa de agua, eu achava 

graça, eu não esperava que ia acontecer tão rápido, como aconteceu, a coisa afunilou de uma tal 

maneira que, eu sinceridade, com a informação da televisão, que chove essa semana, no estado do 

Espirito Santo, tá escurinho, azul marinho, oh maravilha quando eu vejo no Espírito Santo em azul, 

porque ate ontem mostrava ele  amarelo, isso infelizmente, ou felizmente não trás alegria, porque 

antigamente não tinha internet,  não tinha informação, o que bastava era a gente rezar, hoje o homem 

parou de rezar, e olha pra televisão, que é mais fácil, do que subir um moro atrás de um cruzeiro, como 

eu fiz muitas vezes, a pedido de minha mãe, quando eu era criança a minha mãe, quando tinha seca e 

ela, chamava os inocentes criancinhas, pra fazer aquela procissão, pra chegada agua, e eu gravei tudo 

isso na minha memoria porque é importante, o ser humano Deus fez, é um animal especial, todos os 

animais depende do homem, e o homem veio pra cuidar de todos, fazer a casinha, a baia pro animal, e 

fazer a sua casa também, e nós infelizmente, o ser ele não pode ter poder, ele abusa do poder, e nós 

descobrimos o Brasil em 1500, e hoje a 2015 tem apenas 515 anos que o Brasil, foi descoberto, e nós 

destruímos o pais, nós é, nós exportamos madeira, vendemos madeira, queimamos todas as nossas 

matas, e continua queimando, vendemos pedra, e queremos vender aquilo que tá pronto, o homem ele 

não pensou em si de fato, o que era conservar o meio ambiente infelizmente, esse é o ser humano, 

inteligente, que Deus fez pra cuidar da terra, Deus entregou um planeta fantástico, organizado, com 

muita agua, com muitas matas, só que nós, destruímos, destruímos, e ai agora nós vamos pedir a Deus, 

se Deus quiser chove, se Deus quiser chove, não vai ser a sim vai chover, mais logo vai voltar ter seca 

rápido, e quem não se organizar nós vamos passar apertado, aperto no futuro, o que apenas isso é uma 
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amostra tudo que tá acontecendo, é um alerta, é um sinal de alerta, um sinal amarelo, isso que tá 

acontecendo, mais a gente mora aqui na cidade, coisa boa é calor e sol, pra ir pra praia no verão, no 

final de semana é muito bom, mais pra chegar na panela, o ser humano depende da chuva, depende da 

irrigação, pra produzir  arroz, feijão, carne, tudo aquilo que nós alimentamos, todos os dias e agua, que 

é mais importante, o ser humano ainda não abriu o olho, pro que tá acontecendo, rapidamente quando 

o secretario teve aqui eu quis falar primeiro porque o povo queria ouvir o secretário, eu sou produtor 

rural, todo mundo sabe que eu sou, sempre fui produtor rural, o que que nós precisamos além de 

produzir café, produzir mandioca, hoje não produz mais arroz, produzir carne, produzir leite, o 

produtor tem que produzir agua, nós temos que ser produtor de agua, nós temos que ter agua a vontade 

na nossa propriedade, e mandar pro rio Muqui um pouquinho, da nossa sobra, daquele produto que 

produzimos, o homem do campo ainda não abriu o olho que ele precisa, ser produtor de agua, não é 

Marcio, como assim ser produtor de agua, assim como o produtor, monta a sua cantoneira, monta a sua 

próprio pedaço de café, um pedaço de cana, vamos reserva uma área, não se é meio equitar, de acordo 

com os técnicos, e vamos construir uma barragem, pra gente ter agua própria, pra não depender da 

agua do rio, o rio é de todos, a cidade estão esperando ali na frente, a agua do rio, todo bom produtor 

tem que oferece ao rio um pouquinho de agua, e o que tá acontecendo, todo mundo tá querendo usar a 

agua  dos córregos, dos rios mais não quer fazer, a parte dele, ele quer produzir mais, se ele tinha uma 

área alagada, a 3, 4, 5 anos atrás, ele procurar a secretaria de agricultura pra pedir a reta escavadeira, 

pra enxugar aquele pedacinho que tinha, porque chovia demais, que maravilha, pra que, que eu tenho 

esse brejo não me da lucro, ele poderia naquela época tá pensando diferente, em construção de uma 

reserva, mais isso não aconteceu, porque tava ai tudo bem, só que agora é diferente, agora é diferente, 

vai chover, se Deus quiser bastante, espero que nós, secretario Marcio, Zé Neto do Incaper, pessoas 

que vai, que vão propor, compor o meio ambiente e agricultura, IDAF, vamos continuar, lutando pra 

quando a seca voltar nós tenhamos uma região melhor, mais organizada isso nós precisamos, porque o 

homem do campo que não tem agua, ele vive  chorando, uma coisa que eu digo a você, nós só temo 

um carro pipa velho, e não adianta querer comprar uma carro pipa novo não, porque de imediato a 

fabrica não tem, pra entregar imediato, nós temos mais um caminhão, ainda tem, porque esse 

caminhão não tem quebrado, né Marcio, tem que ser perguntado pro Márcio, esse caminhão, único 

caminhão, não quebrar porque esse povo não imagina o quanto eu to torcendo, porque ele quebrava 
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tanto, né, e na sexta feira, nós tamos suportando e só temos um, precisamos Márcio adquiríamos um 

imediatamente, porque que tem dois, tem um, quem tem um, não tem nenhum, porque essa é a palavra 

chave, então o que nós precisamos, que o produtor rural, não sei quantos nós temos, se todo mundo 

reunisse, se pudesse todo mês, nas comunidades, eles acham difícil chegar ate aqui, então nós vamos 

ate eles, vamos tomar um cafezinho com eles, levar as pessoas, que já tem mais experiências, do que 

nós, do que eu, e vamos mostrar pra eles que é necessário, que nós tenhamos em cada propriedade uma 

reserva de agua, senão não teremos futuro, um dia, uma pessoa aborreceu uma propriedade que eu 

tinha em doutor Moacyr, nós tínhamos 5 alqueiro de terras, eu falei puxa vida eu vender essa terra, e 

vo comprar outra terra porque essa terra,  não temos agua, não temos nascente, eu vou vender essa 

terra, procurei um corretor, e o corretor ganha pra isso, foi lá na propriedade e fez aquelas anotações, 

do que tinha na propriedade, fez o inventario, aquela, aquele histórico, e ele começou a procurar em 

outros jornais aonde tinha uma propriedade a venda, que fosse melhor que  a dele, pra ele poder viver, 

ter bastante agua, e ter uma nascente, e ele pegou, o, o jornal, e viu a oferta de uma propriedade, com 

tudo aquilo que ele queria fazer naquela propriedade, e o município era o município dele, e ele falou 

puxa vida no meu município tem uma propriedade ideal, né, começou a olhar, é na minha região, ele 

foi ver era a propriedade dele, que ele tinha colocado a venda, e ele não tinha prestado a atenção, que 

propriedade dele poderia, conserva nascente, melhorar nascente, fazer um belo lago e viver na 

propriedade com tanta fruteira que já existia, com tantas flores, e nós temos muitos proprietários, rurais 

que não conhecem de fato a propriedade dele, amanhece e anoitece, e ele as vezes não sabe, onde ele 

pode fazer uma reserva, onde ele pode melhorar a nascente, onde ele pode reflorestar, pra ele ter um 

ambiente melhor, é isso que os técnicos Márcio, precisa fazer, visitar e falar, olha aqui, nesse canto 

aqui, o senhor vai perder um pedacinho de terra, mais o senhor vai juntar agua aqui que o senhor não 

vai consumir, o senhor vai emprestar essa agua proo outros ou dar de graça, lá naquele cantinho ali, vai 

florir, florar agua, vamos arborizar, vamos cerca, é isso que nós precisamos doutor Moacyr, de  fazer 

no momento, sem isso não vai jorrar nada, só vamos chorar, daqui a pouco a pessoa acomoda, vem as 

chuvas e nós esquecemos que vai acontecer seca, em 199 e não sei quanto, disse que secou tudo isso 

aqui, em Atílio Vivácqua, Marapé, São Felipe, ou antes de São Felipe, só ficou um córrego, o córrego 

com agua, que é o Córrego da Fama, esse Córrego da Fama, não é o córrego Sumidouro, é aquele que 

sobre Linda Aurora, Nelson Abreu, aquele que é o córrego da fama, então a minha mensagem aqui 



 
 

54 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça José Valentim Lopes, 06 – 2º Andar – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ – 01.637.153/0001-07   
Tel/Fax: (28)3538-1505 - Site – www.cmav.es.gov.br 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 
Estado do Espírito Santo 

hoje é que seca sempre vai existir, só que tá pegando o pessoal desorganizado, o gado não tá passando 

fome, o gado tá com problema de sede, então eu to, tá prestando a atenção Marcio, to falando, se eu 

tiver falando bobagem, você levanta ai, diz Zé Luís não, mais eu tenho andado por aí vi, o gado tá 

gordo, o gado tá bonito, o gado tá com sede, então cada um de vocês lideres que estão aqui presentes, o 

Roberto, Léa, que também é do interior mourou lá em Antas tanto tempo, o meu amigo Sandro lá de 

Santo Antônio, Pedro, Zé Neto que é técnico do Incaper... / José da Costa Neto (Vereador):- Prefeito, 

a seca foi em 53. / Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- Que?  / José da Costa Neto (Vereador):- A 

seca foi em 53seca foi em 53./ Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- A seca foi em 53, Eu não era 

nascido, Itamar Cristo da Santa Cruz, que tá passando um perrengue lá... / Sandro Duarte Gariolli 

(Vereador): Tá passando sede lá... Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- Precisa mudar, eu tenho 

falando com você, vamos perder um pouco de terra vamos dar espaço pra agua, Jovaci lá do Fura 

Olho, o Romildo que é produtor rural, nós vimos ai, todos nós aqui presentes, vamos conversar com o 

produtor rural, vamos produzir agua, eu que não posso fazer isso, levar vocês lá onde, e eu queria 

mostrar pra cada um de vocês, posso falar mais um pouquinho, vocês não tão cansados não, eu tava 

com tempo, eu não era prefeito, eu comprei um trator comecei a arar, comecei uma área lá, ai tem um  

senhor lá que chama seu Manuel Jardim que foi produtor rural, eu já arei aquela terra toda e mesmo 

plantando capim, branquearão, , terra roxa, terra bonita, plantamos o capim, mais ficou lindo, coloquei 

o gado lá, o campeiro que foi olhar o gado falou assim, Zé Luís aquele gado lá tem muito capim, mais 

não tem agua, os poços que tinha na região acabou a agua, senhor Manuel Jardim, nós tínhamos o 

gado, mais não tinha agua, eu falei tira o gado e coloca na beira do rio, bota na beira do rio e deixa o 

gado, mais na beira do rio não tem comida, a tarde eu fui lá ver, ate os peixinhos tava sequinho, 

murchinho, morreu tudo, eu consegui uma maquina, trabalhando três dias, tirou aquela vegetação 

todinha daquela parte úmida, do outro lado fez o a barramento, naquele tempo não Marcio, não precisa 

de técnico, fizemos, assim pra quando enchesse rodasse da lajem, quando a maquina terminou eu fui 

embora, a noite, veio a tempestade, choveu eu pequei o cavalo, arei fui lá ver, que barulho lindo, que 

cachoeira, naquela laje, minha irmã cabeçuda, todo mundo tá reclamando de agua hoje, mais se vocês 

vissem a quantidade de agua, não secou tem agua a vontade, uma coisa que eu fiz, a 10 anos atrás, 

mais porque eu achei melhor fazer essa barragem, perder aquela quantidade de terra, que eu plantando 

arroz, fica colocando boi pra pastar naquele pedacinho de terra, pena que eu não posso levar vocês, pra 
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dar uma olhada, agora eu convidei  o Marcio, ele foi pra mim lá e fez mais 5 barragens, menores e 

maiores, paguei, uma taxa pelo licenciamento, por sinal, um bom valor 68 e 73, né isso cada, cada, 

cada AZRT, porque precisa ter, o engenheiro precisa preparar o projeto, fica só nisso ai você consegue 

pela prefeitura ou particular, e faz a reserva, bom gente o que nós precisamos, não sei se vocês 

entenderam é convencer o produtor, de tirar um pedacinho de terra pra fazer reserva, conserva uma 

nascente, pra ele poder viver melhor, pra poder ter elaboração, a chuva vem, porque sobe a agua né 

isso, sobe e volta, se nossa, nosso município, um município pequeno esse tempo hoje não tá 

evaporando, naturalmente não teremos chuva, eu quero agradecer, vocês pelo convite pra estar aqui 

com vocês, vocês sabem que a minha intenção, é, é ver o município cada vez melhor, num é 

sinceridade, quero falar pra vocês, do jeito que tá o rio Muqui, do jeito que a agua esta passando perto 

da minha casa, não da pra trazer indústria pro município, não dá, pra convidar indústria certo, 

naturalmente o desemprego vai acontecer, se continuar assim como que uma indústria vem pro 

município, sem agua, isso, isso as vezes a gente não pensa tudo depende da agua, tudo depende da 

agua, então nós vamos, se continuar assim, o futuro econômico do município, ele não vai existir, parou 

ai, mau, mau, uma agua pra atender o ser humano, quero falar pra vocês, desculpe presidente, eu tenho 

um projeto, absurdo o projeto, é absurdo o projeto, se eu não fizer vocês ai futuramente, juntos ai 

fazem, existe uma propriedade de 80 alqueiro de terra, a venda, Fazenda Laginha, o município não tem 

dinheiro pra comprar, a 1ª audiência que eu tiver com o governador, eu vou perguntar se ele nos ajuda, 

a gente vai tentar ai arrumar uns  2 milhões do município e vai ver se o restante o estado arruma, não 

sei se vai arrumar, eu sou assim, só vendo pra crer sou igual Tomé, mais pedir eu peço, se a gente fizer 

um barramento, e aquela agua, voltar ate no doutor Zênite,  mudando aquela estrada pro morro, 

pegando um pouco de agua lá no Pedro Mendonça, passando num duto de 200, 250, jogando dentro 

desse açude, pra não tirar toda agua, do rio Muqui, e fazer uma grande represa, ali pra sustentar o 

município de Atílio Vivácqua, no futuro daqui uns 50 anos, não ter problema, não ter munícipio vai 

acabar o município, esse investimento vocês tem que analisar que vale a pena, não adianta fazer 

trabalho, tem que fazer cacimba, que passa dentro da cidade e vai atendendo, indústria e o povo, 80 

equitares de terra de valer 5 a 6 milhões a propriedade, eu pensei o seguinte, o município fazer uma 

barganha, o município portava a agua, e toda empresa sedia meio quilômetro de terra, reflorestada, 

fazer um ambiente fantástico, todo mundo, e natureza, refloresta meio quilometro de terra, ou um 
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alqueiro de terra e aquilo ali virar um uma coisa fantástica, é um sonho que eu tenho, que vocês que 

são jovens, tão me escutando,  por favor não esqueçam, que a solução tá lá, teria que ser urgente pra 

poder ajudar, porque senão outra pessoa compra fica mais difícil, esse é o futuro do nosso município, 

esse é o sonho da nossa vida, quem conhece, quem conhece a  Laginha, pensa, deve ser um sonho, eu 

olhei lá no Córrego da Fama, se fizer represa ali complica, os moradores, mais ali não tem problema, / 

José da Costa Neto (Vereador):- Ali tem pouca coisa, né? / Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- 

Não tem, não vai tirar família nenhuma, vai ficar bonito, e vai resolver o problema de Atílio, só assim 

vamos resolver o problema da cidade, e vai ter uma evaporação maravilhosa, gente esse é, esse é o que 

eu queria dizer pra vocês, eu cheguei aqui e olhei ali aquela paisagem e que saudades, olhei aquela, 

aquela cachoeira do três córregos lá, que coisa linda, que quantidade de agua, olha se você for lá hoje, 

não passa de torno de 150, eu só não conheço ali, aquela pedra ali é aonde?   / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- A do Moitão, qual aquela ali ou aquela de baixo?  É do Kakalo... / Sandro 

Duarte Gariolli (Vereador): Também. / Jose Luís Torres Lopes (Prefeito):- Pois é, eu preciso ir lá, 

então essa paisagem ai, sai daqui descendo, andando o interior, a gente saudade de quando tava tão 

verdinho assim, mais nós que temos fé, que temos esperança, as vezes quando eu falo, o pessoal fala 

assim, vamos pedir a Deus chuva, alguns acham que eu sou ate ateu, mais não sou não, eu acho que 

nós temos que agradecer tudo que ele fez por nós, pra nós ate hoje, porque Ele não é culpado de não tá 

vindo chuva, a culpa é nossa, e nós temos que reconhecer os nossos erros, e procurar nos corrigir, para 

que Ele tenha piedade da gente, se não nós temos que devolver o que nós destruímos, o que nós 

destruímos, vamos recompor com o florestamento, com barramento, com tudo aquilo que foi 

importante pra natureza, muito obrigado, muitas felicidades, muita paz ai pra vocês que começa esse 

ano de 2015, que na família de vocês, sejam felizes, os amigos, o povo de Atílio Vivácqua em geral, 

nós queremos felicidades, a todos vocês, muito obrigado. / Romildo Sérgio Abreu Machado 

(Presidente):- Nós, em caráter especial dessa sessão, no inicio dos trabalhos, foi dado cena pro 

vereador e secretário Itamar, dois projetos de leis, o 002/2015 e 003/2015, nós vamos aproveitar a 

oportunidade, porque os dois no fundo, é o mesmo momento, o mesmo teor, um cria o elemento de 

despesa, pra poder pagar a subvenção do secretario da Pestalozzi, e o outro cria é autoriza essa 

sociedade da Pestalozzi, então nós vamos estar votando, o regime de urgência, pra aproveitar essa 

sessão, votaremos apenas o regime de urgência, pra estar debatendo e votando o projeto, na próxima 
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terça feira, lembrando que a sessão, não sei como esta o calendário dos nossos amigos vereadores, 

mais acredito que todos estejam certos, a sessão de terça feira, é a sessão transferida, do carnaval , para 

a próxima terça feira, dia 10, então tem sessão normal dia 10, que é na próxima terça feira é 10 mesmo, 

então na próxima terça feira todos estão ai, convocados pra sessão, então vamos votar apenas regime 

de urgência, regime de urgência do projeto 003, iniciativa do poder executivo que autoriza o município 

de Atílio Vivácqua, a abertura de e credito especial para a um fundo de despesas não previsto a 

secretaria de municipal de assistência social e pra outras providencias, 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):- 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):- Aprovado com 

unanimidade, em regime de urgência o projeto de lei numero 003/2015, que autoriza o município de 

Atílio o Vivácqua a abertura de credito especial, e inclusão dispensa não prevista na secretaria 

municipal de assistência social para outras providencias, projeto de lei 002 inciativa do executivo 

municipal, autoriza o município de Atílio Vivácqua a firma convenio de subvenção social, a 

associação Pestalozzi de Atílio Vivácqua e para outras providencias, apenas regime de urgência 

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

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

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

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

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

da Costa Neto. / José da Costa Neto (Vereador):- Meu voto é favorável. / Romildo Sérgio Abreu 

Machado (Presidente):- Zé Papaceni. José Geraldo Papaceni (Vereador):- Meu voto é favorável. / 
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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):- 

Aprovado por unanimidade, no regime de urgência o projeto de lei 002/2015, que autoriza o município 

de Atílio Vivacqua a firma convenio com, de  subvenção social, associação social Pestalozzi de Atílio 

Vivácqua e outras providencias, gostaria de estar agradecendo novamente o prefeito, a secretaria Rita, 

o secretário Nilton Melo, ao secretario Marcio Menon por ter atendido ao convite desse legislativo, e 

abrilhantando assim a nossa sessão, de abertura dos trabalhos do biênio 2015/2916, agradeço também 

o presidente do PMDB, Hernandes Bittencourt, Nandinho,  pela sua presença, lembre-se que esta Casa 

esta sempre a sua disposição, não tendo mais matéria a deliberar, agradeço a presença de todos, e está 

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

Cardoso dos Santos, lavrei após redigi-

la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 03 de Fevereiro de 2015. 
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