
 

 

1 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães- s/n – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ –01.637.153/0001-07   

Tel: (28)3538-1505 – E-mail – cmav_secretaria@hotmail.com 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO VIVACQUA, 

REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017.  

No primeiro dia  do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos8, reuniu-se o Poder 

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

Praça Colotário Coelho Gomes Magalhães, s/nº, Centro, Atílio Vivacqua – ES, sob a Presidência do Vereador Paulo 

Caldeira Burock Junior. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dou por aberta a primeira Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua do ano de 2017. Gostaria que todos os vereadores, por gentileza, tomassem seus 

assentos para que eu possa compor a Mesa Diretora. Convido o Vice-presidente, Exmo. Sr. Marcio Silva da Conceição para 

tomar seu assento. Convido o Secretário, Exmo. Sr. Thiago Delorence Gava, o assessor jurídico Dr. Moacyr Scardua 

Travaglia. Gostaria de convidar de uma forma muito especial o Exmo. Sr. prefeito de Atílio Vivacqua, Almir Lima Barros. 

Gostaria de Agradecer a presença de todos, de todos os vereadores, da sociedade, dos que estão aqui conosco participando 

dessa primeira Sessão ordinária. Sintam-se bem acolhidos, a casa é de todos vocês. Convido o vereador Sandro para fazer a 

leitura do texto bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 8. Sandro Duarte Gariolli:- Deus nos 

trata como filhos -
*
 
4 
Vocês ainda não resistiram até o derramamento do sangue na luta contra 

o pecado, 
5 
e já se esqueceram da exortação que lhes foi dirigida como a filhos: 

«Meu filho, nãodespreze a correção do Senhor e não perca o ânimo quando for repreendido por 

ele; 
6 
pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho.» 

7 
Em vista da educação é que vocês sofrem

. Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo pai? 
8 
Pelo contrário, 

se vocês não são corrigidos como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Palavra do Senhor. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Ainda de pé, vamos a execução do hino nacional brasileiro. Passo a palavra ao 

Secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores e leitura da pauta da ordem do dia desta casa. Thiago Delorence 

Gava (Secretário):- Frequência dos vereadores da primeira Sessão ordinária de 2017. 01 de fevereiro de 2017. Vereador 

Pedro Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereador Cláudio 

Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereadora Graceli 

Estevão Silva? Graceli Estevão Silva:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereador Roberto Alemonge de 

Souza? Roberto Alemonge de Souza:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):-Vereador Jovaci Duarte Lopes? 

Jovaci Duarte Lopes:- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- vereador Thiago Delorence Gava presente. 

Thiago Delorence Gava (Secretário):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli:- presente. Thiago Delorence 

Gava (Secretário):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-presidente):- Presente. Thiago 

Delorence Gava (Secretário):- Vereador Paulo Caldeira Burock Junior? Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Projeto de Lei n° 03/2017 “oficializa denominação de rua no município 

de Atílio Vivacqua e dá outras providências”; Projeto de Lei n° 04/2017 altera a lei n° 1130/2016 e dá outras providências; 

Projeto de Lei n° 05/2017 “Autoriza ao município de Atílio Vivacqua firmar convênio de subvenção social com a 

Associação dos Moradores da Comunidade de Linda Aurora e dá outras providências”; Indicação n° 01/2017 iniciativa do 
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vereador Thiago Delorence Gava, indica a implantação de registro de ponto biométrico  em unidades de saúde deste 

município; indicação n° 02/2017 iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista, INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM 

PONTO DE ÔNIBUS NA RODOVIA RICARDO BARBIERI (ATÍLIO VIVACQUAXCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM), 

PRÓXIMO A ENTRADA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; 

indicação n° 03/2017 iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista, INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE 

ÔNIBUS NA LOCALIDADE CÓRREGO DA FAMA (CAMINHO DO CAMPO), PRÓXIMO AO COMÉRCIO DO 

SENHOR PEDRO JAQUE, NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; indicação n° 04/2017 iniciativa do vereador 

Claudio Bernardes Baptista, INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ÔNIBUS NA RODOVIA ESTADUAL ES 

289 (BR 101 X ATÍLIO VIVACQUA), LOCALIDADE DE DESERTO FELIZ, NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO 

VIVACQUA;  indicação n° 05/2017 iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista, INDICA A CONSTRUÇÃO DE 

UM PONTO DE ÔNIBUS NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO (PRÓXIMA A ENTRADA DO MOITÃO) NESTE 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; indicação n° 06/2017 iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista, INDICA 

O PROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; indicação n° 07/2017 iniciativa do vereador Marcio Silva Conceição, 

INDICA REFAZER AS PINTURAS DAS  FAIXAS DE PEDESTRES LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO 

VIVACQUA; indicação n° 08/2017 iniciativa do vereador Marcio Silva Conceição, INDICA A IMPLANTAÇÃO DE 

SEMÁFORO DINÂMICO COM CRONÔMETRO PARA PEDESTRES, NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; 

indicação n° 09/2017 iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista, INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM REDUTOR 

DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLA), NA AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, EM FRENTE AO MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO “CONSTRUIR” NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; indicação n° 10/2017 iniciativa do 

vereador Claudio Bernardes Baptista, INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-

MOLA), NA RODOVIA ESTADUAL ES 289, BR 101 X ATÍLIO VIVACQUA (RODOVIA DO CONTORNO), NAS 

PROXIMIDADES DO “CRAS” NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Ata da Sessão Solene de Posse 

legislatura de 2017 a 2020. Ata da primeira sessão extraordinária de 2017; Ministério da Educação, Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação, Brasília, 22 de novembro de 2016, PMAV. Programa: MAIS EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL, valor: R$ 4.560,00; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, valor: R$ 930,00; ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR PRÉ-ESCOLA, valor: R$ 3.280,00; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, valor: R$ 6.020,00; 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, valor: R$ 8.892,00; PNATE, valor: R$ 860,31;  PNATE, 

valor: R$ 2.411,47; PNATE, valor: 7.390,84; QUOTA, valor: R$ 39.051,03. Ministério da Educação, Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação, Brasília, 22 de novembro de 2016, Conselho da Escola Municipal de Educação Básica Alto 

Niterói. Programa: PDDE, Valor: R$ 2.810,00. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação, Brasília, 06 de dezembro de 2016, PMAV. Programa: MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, valor: R$ 

4.560,00; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE, valor: R$ 930,00; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA, valor: R$ 

3.280,00; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, valor: R$ 6.020,00; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO 

FUNDAMENTAL, valor: R$ 8.892,00; PNATE, valor: R$ 860,31;  PNATE, valor: R$ 2.411,52; PNATE, valor: 7.390,89. 



 

 

3 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães- s/n – Centro - Atílio Vivácqua-ES – CEP – 29.490-000 - CNPJ –01.637.153/0001-07   

Tel: (28)3538-1505 – E-mail – cmav_secretaria@hotmail.com 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

Ofício 006/2017 de 09 de janeiro de 2017, do Exmo. Sr. Prefeito de Atílio Vivacqua ao Exmo. Presidente da Câmara 

Municipal de Atílio Vivacqua. CONTEÚDO: informo que a partir desta data o vereador Pedro Oliveira Sampaio, PSB, 

passa a responder pela liderança do poder executivo. Oficio da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua n° 21/2017 de 23 de 

janeiro de 2017, do presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua ao Responsável pelo hospital Drª Andrea Canzian 

Lopes, Dr. Magnus B. Thezolin. CONTEÚDO: Veio a conhecimento desta Casa de Leis, denúncia do mau atendimento 

médico, desse estimado órgão, aos pacientes desta municipalidade, supostamente ocorrido dia 14 de janeiro de 2017 

(sábado), entre 13h às 20h. Esse suposto atendimento diverge das normas médicas vigentes. O  art. 3° da portaria 1820/09 

do Ministério da Saúde, diz que:“Art. 3º Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o 

seu problema de saúde.”“Parágrafo único. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo 

e com garantia de continuidade do tratamento.”A Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, repudia todo e qualquer ato que 

venha lesar  o direito à qualidade e bom atendimento à saúde da população deste  município. Com base no exposto acima e 

considerando toda estima e apreço que temos por este órgão, solicitamos parecer do hospital referente ao ocorrido. Certos 

de que podemos contar com o apoio e idoneidade da instituição para demais esclarecimentos, subscrevo-me. (A resposta do 

ofício veio por meio do oficio n° 01/2017 no dia 24 de janeiro de 2017 HIFA). Paulo Caldeira Burock Junior:- Eu 

gostaria de complementar em relação a esse oficio que foi solicitado ao hospital sobre o ocorrido; foi apresentado a esta 

casa de leis uma denuncia de aproximadamente 10 pessoas, foi feito um boletim de ocorrência, no dia, e na resposta do 

hospital eles dispensaram a médica, mas a informação que chegou até nós foi que a médica pediu para sair, inclusive uma 

das principais causas foi o destrato da médica com a nossa população, ao falar que não queria estar no nosso município e 

aquilo gerou uma revolta na população. Houve um erro do hospital em termo de procedimento médico, porque o hospital 

deveria ter dois médicos, mas não havia e a médica ficou sobrecarregada. Essa casa de lei se mantém a disposição da 

população. Eu também gostaria de passar a vocês um pequeno relato financeiro desta Casa de Leis. Assumi a gestão dela 

no dia 1º de janeiro e eu queria dizer que é um desafio grande estar administrando essa casa e nós assumimos algumas 

questões do mandato passado. A contadora desta casa me fez um relato referente a algumas dívidas da gestão passada que 

eu gostaria de passar para todos os colegas. Dívida de GPS complementar comp. 12/16, valor R$ 286,99; dívida de GPS 

comp. 12/2016, valor: R$ 17.536,93; GPS comp. 13/2016, valor: 12.223,50; IRRF comp. 12/2016, valor R$ 2.556,33; 

mensalidade sindical comp. 12/2016, valor R$ 5,92; ISS comp. 12/2016, valor R$ 23,63; IRRF S/NF comp. 12/2016, valor: 

R$ 11,81; PIS/COFINS/CS retidos 12/2016 valor: R$ 36,63; total da dívida R$ 34.806,74. Então nós assumimos essa nova 

gestão e gostaria de deixar bem claro para os nobres colegas, com um valor de dívida de R$ 34.806,74. Teve juros, será 

aberto um processo administrativo em relação a juros; essa Casa não pode pagar nenhuma multa ou juros, penalizando a 

gestão passada. Só gostaria de deixar bem claro para os colegas que nós tínhamos algumas propostas de melhorias, de 

acertos em relação ao pagamento dos senhores, mas não será possível nesse mês, pois estouramos o orçamento. A conta 

está a disposição dos Senhores. A lei que se refere a segurança armada nos postos de autoatendimento expirou no dia 18 de 

janeiro, então todos os bancos foram notificados. Fiz o balanço financeiro do ano de 2017, tenho a pretensão de no final, se 

tudo ocorrer conforme o previsto, estar devolvendo ao executivo algo em torno de R$ 350.000,00 a R$ 400.000,00. 

Gostaria de chamar o Exmo. Sr. Vice-prefeito Josemar para compor a mesa junto conosco. Quero agradecer a presença da 
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Rosangela, da Eliana. Gostaria de iniciar o primeiro expediente com o tempo de 5min, dando a palavra ao vereador Pedro. 

Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero agradecer a Deus por mais esse momento, pelo novo ano que se inicia. 

Cumprimento a mesa na pessoa do Presidente, Paulo Caldeira Burock Junior, nosso Vice Marcio, o Secretário Thiago 

Gava, nosso assessor juridico, Dr. Moacyr, nosso prefeito Almir Lima Barros, nosso estimado Sr. Vice-prefeito Josemar 

Bastos, nossos colegas vereadores.  Neese primero momento quero parabenizar nosso presidente pela sua comptencia, 

fazendo essa diferença, pois o povo já está percebendo; parabéns ao presidente. Eu já me sinto muito confortável pela sua 

atitude, seu comportamento, sua transparência. Parabéns a vossa excelencia e toda a mesa. Parabéns ao prefeito, primerio 

mês de mandato; tenho acompanhado a sua gestão; iniciou com o caixa zerado, mas tomou tudo isso com muita seriedade. 

Temos uma adminstração com muita confiança de termos um município diferente. Quero fazer algumas observações sobre 

os projetos. O projeto 03/2017 quero parabenizar mais uma vez o presidente pela escolha; como é grandioso a história das 

pessoas que passam deixando o bem. É mais que merecedora a homenagem. Muito obrigado a todos. Paulo Caldeira 

Burock Junior:- Obrigado vereador. Convido a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes:- Muito obrigado 

a Deus por mais essa tarde e em seguida cumprimentar toda a Mesa. Gostaria de dizer que temos hoje projetos 

maravilhosos na casa e o vereador Jovaci é favorável a todos eles. Gostaria de dizer que gosto muito de trabalhar, quero 

ajudar o prefeito a trabalhar, mas eu também preciso defender a minha bandeira. Esses dias eu andei fazendo um pedido ao 

prefeito em prol a festa e homenagem em “fura olho”, mas não deu para ser atendido, mas eu espero aí que breve nós 

possamos estar trabalhando juntos. Aquilo que o vereador Jovaci puder fazer, ele vai fazer. Quero parabenizar o Junior, 

continue trabalhando, faça o certo, que temos muito pela frente. Paulo Caldeira Burock Junior( presidente):- Obrigado 

vereador, Jovaci. Pedimos desculpas ao vereador Cláudio, eu mudei a ordem, mas agora, com a palavra, o vereador Cláudio 

Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):-  Gostaria de saudar ao nosso presidente, cumprimento, assim, a 

mesa, ao nosso prefeito Almir, aos servidores da casa, aos vereadores, vereadora Graceli a qual tenho muito afeto. Saudar 

aos nossos cidadãos, cumprimentando o nosso candidato a vereador do PSD, Gil. Presidente, estava atendo ali, olhando, 

não foi nos informado esse tempo de 5 minutos, na realidade, o tempo que nós temos é 15min, mas cederam esses 5 min só 

para as saudações. Primeiro, Almir, quero deixar de público, sei das limitações que nosso município tem, das grandiosas 

barreiras, mas há muita disposição, há muito trabalho. O secretário Marcio, a Secretária Joelma são os únicos que ainda não 

conheci; a secretária Lane, a equipe que está acompanhando o prefeito no gabinete. Eu estou vendo as coisas acontecerem e 

como vereador, seja ele de oposição, seja ele aliado, quando as coisas estão acontecendo com transparência ele tem que 

falar porque valoriza o trabalho da gestão. Almir, eu não quero ser para você uma pedra do Moitão em peso, eu quero estar 

com você igual a pedra do Moitão, rocha para trabalhar para o povo de Atílio Vivacqua. Estou na Câmara todos os dias 

atendendo a população maravilhosa, o presidente sabe do que estou falando; eu tenho prazer em legislar, gosto de estar 

aqui, posso estar aqui. Não subestimo nenhum vereador, mas estou aqui para trabalhar. Então nesses cinco minutos eu 

tenho que dizer que estou feliz, preparado, focado e querendo muito mais. Um abraço a todos. Paulo Caldeira Burock 

Junior( presidente):- Obrigado vereador Cláudio. Convido a vereadora Graceli para uso da palavra. Graceli Estevão 

Silva (vereadora):- Quero primeiramente agradecer a Deus, quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Paulo, o 

Vice Márcio, ao Thiago, Dr. Moacyr, ao prefeito e vice-prefeito, aos servidores e todos aqui presentes. Esse é o momento 
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de nós estarmos agradecendo a Deus e para que ele possa estar abençoando os nossos trabalhos. Nós fomos privilegiados 

pelo povo para estarmos aqui, então temos que fazer o diferencial. O ser humano é carente de atenção e, atenção, o prefeito 

tem dado. A questão do secretariado está maravilhoso e eu tenho acompanhado, está tudo ótimo. Mais assuntos serão 

abordados no grande expediente. Muito obrigada. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado, vereadora 

Graceli. Convido para uso da palavra o vereador Roberto Alemonge. Convido então o vereador Thiago Delorence Gava. 

Thiago Delorence Gava (secretário):- Meus agradecimentos a Deus por mais uma noite de trabalho nesta casa; 

cumprimento toda a mesa desta casa, o secretário municipal Helinho, os servidores e todos presentes. Muito feliz em iniciar 

esse mandato como vereador e ainda fazendo parte da mesa diretora dessa casa, feliz também por ter o voto unanime dessa 

casa para compor a mesa. Temos assuntos para o segundo expediente, não vou me estender muito. Muito obrigado. Paulo 

Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado vereador Thiago. Com a palavra o vereador Sandro Duarte Gariolli. 

Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Primeiro queria agradecer a Deus, em seguida o presidente Junior Burock, ao 

Marcio, Thiago, Dr. Moacyr, ao Prefeito Almir, a todos os servidores do legislativo. Queria Cumprimentar a Rosangela e 

assim cumprimento a todos as mulheres presentes. Queria dá os parabéns também á secretária de cultura, pelas reuniões 

que estão acontecendo sobre os eventos, ela está sendo totalmente transparente, coisa que eu nunca presenciei. Parabéns, 

Almir pelos secretários. Estou muito tranquilo com sua disposição em trabalhar. Quero parabenizar ao presidente pela 

transparência, é um ato importante e conte com a gente. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- 

Obrigado vereador. Com a palavra o vereador márcio Silva da Conceição. Marcio Silva da Conceição (Vice-presidente):- 

Queria desejar boa noite ao presidente da casa, ao prefeito e a todos os membros da mesa, em especial aos funcionários 

dessa Casa, se estamos aqui hoje temos que agradecer a eles; boa noite a todos os presentes. Queria primeiramente 

agradecer ao presidente para formar essa mesa. Eu estou aqui para representar o povo e não existe representação maior aqui 

nessa Casa hoje do que o Juninho. Parabéns Almir pela sua gestão, eu sei que não está sendo fácil, mas vamos vencer as 

barreiras. Estamos aqui para que a população fique em primeiro lugar. Quero parabenizar os secretários que têm nos 

ajudado nos jogos de verão, a Lana, o Helinho e principalmente a Joelma que está sendo uma bênção para o município, ela 

vai ser referência em todo o sul do estado. Muito obrigado a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- 

obrigado, vereador. Quero colocar de uma forma muito especial que a administração dessa casa é um trio, somado a mais 

seis. Vamos iniciar o nosso segundo tempo dando a oportunidade ao Vereador Pedro de Oliveira Sampaio. Pedro Oliveira 

Sampaio (Vereador):- Quero falar que temos vários projetos a serem analisados, quanto ao projeto 04/17 que altera a lei 

1130/16 e dá outras providências que visa conceder a todos os funcionários públicos municipais de Atílio Vivacqua o 

Ticket com o valor de R$ 400,00. Tem o projeto 05/17 do executivo que firma convenio de subvenção social com a 

comunidade Linda Aurora. Reparei que temos várias indicações aqui esta noite e, quero dizer aos nossos colegas do 

plenário que junto com o Helinho estamos trabalhando em muitos projetos. Quero parabenizar ao nobre colega vereador 

Cláudio pela indicações do ponto de ônibus; Parabéns, só quero frisar um fato que já é real que, o ponto de ônibus na 

rodovia 289 que liga Atílio Vivacqua a BR 101, na comunidade Deserto Feliz, ele já está projetado pelo secretário e já está 

autorizado pelo prefeito a execução. Parabéns pela sua participação e pela sua indicação. Na Praça do Oriente temos um 

ponto de ônibus irregular, mas estamos tomando medidas para deixa-los dentro das normas. Muito obrigado e se for 
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possível volto em um outro tempo. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado vereador Pedro Oliveira 

Sampaio, convido agora o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Boa noite a todos 

aqueles que chegaram agora. Presidente, fico muito feliz com a colocação do grandioso líder, mas a minha grande 

preocupação ao falar do projeto de subvenção social, se eu estiver errado me corrija, a minha preocupação é não dá tempo 

da ordem de pagamento que acontecerá agora dia 12. Então acredito que nós poderíamos até convidá-los após o evento a 

fazerem uma prestação de contas, porque se nós começarmos atravancar muito, atrasa o setor de pagamento do município. 

Desculpa, pois eu não sou líder, mas gostaria de estar compartilhando com o senhor essa ideia. O nosso cronograma já está 

atualizado no site com todos os pagamentos dos servidores públicos até dezembro. Eu, presidente Junior, como vossa 

excelência está denominando essa rua com o nome do ex-prefeito, estava pensando a fundo como nós faríamos para mudar 

o nome de Atílio Vivacqua para Prefeito Helio Lima, pois poucos conhecem Atílio Vivacqua, foi um senador e eu acho que 

quase toda população conhece Helio Lima, mas é de iniciativa de vossa excelência, fico muito feliz, não subestimando 

nenhum ex-prefeito que já passou por essa casa, mas realmente o Helinho está revitalizando o nome do pai dele nessa 

cidade. Eu nunca vi uma pessoa com tanta disposição, você tem café no bulem. Então Junior, essa denominação Helio 

Humberto Lima, achei que essa rua poderia ser Atílio Vivacqua toda, mas estou feliz, feliz. Essa questão do Ticket Almir, 

eu iria fazer a indicação, mas quando eu estava, na Santa Casa essa semana com meu filho, eu já vi o projeto e...OPA, 

desculpa, Pedro, mas você pode ter certeza de que esse vereador não vai ficar catando ideia de outro vereador, eu só fiz a 

indicação porque um morador daquela localidade me pediu. O Helinho sabe, pois eu conversei com o secretário que nós 

temos oito ou nove pontos de ônibus em Atílio Vivacqua sem uso e nós vamos para Cachoeiro e na descido perto da 

entrada do sítio do “Etinho”, no primeiro ponto, as pessoas ficam no meio do mato, debaixo de árvores, totalmente 

desrespeitados pelos nossos gestores. E a Costa Sul gente, desculpa quem usa, está uma vergonha; compraram uma briga 

feia comigo. A questão do Ticket estava desestimulando as pessoas a estudarem, se eu estudar mais vou ganhar um ticket 

menor, isso foge da constituição, do principio da isonomia, da legalidade. Já está fechando o tempo? Não é quinze 

minutos? Que isso presidente! Eu não falei quinze não, eu vou pedir algum admirador do Cláudio aqui que possa marcar 

para mim, pois eu não falei não, falei não! Não vai dá nem tempo de falar das indicações, mas eu vou ler aqui. Gente, quem 

fica perto da CRAS, ali é lugar de caminhada, lugar de ciclista, de pessoas que vão trabalhar, enfim, um redutor de 

velocidade da melhor forma possível que o município conseguir, será de muita valia, não é Helinho. Outro na Vila Reis, 

próximo a AMA. A questão dos pontos, pedi outros no município, ali no Pedro Jaques, São Pedro, enfim, indicar é o 

coração ser solidário e querer fazer, mas fazer com pé no executivo e o mais importante nesse momento é o estudo da 

viabilidade do plano de carreira dos servidores, desejo a todos uma boa noite e Deus abençoe a todos. Paulo Caldeira 

Burock Junior (presidente):- Obrigado vereador. Convido a vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva 

(vereadora):- Calma vereador, deixa de ser polêmico vereador! Mais uma vez voltando a essa tribuna eu gostaria de estra 

cumprimentando assim como eu fiz com o prefeito, parabéns pelo trabalho que está fazendo junto com o Josemar. Uma 

coisa que eu percebi é a questão da projeção de tudo que se tem pra fazer, essa transparência, nesse momento de crise. É 

louvável a questão do aumento do ticket dos funcionários desta Casa. Falando da saúde, nós tivemos uma reunião com a 

secretária e a questão do processo seletivo, hoje nós já temos todos os médicos em todos os seus lugares trabalhando, 
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inclusive eu até já me beneficiei. Falando dos projetos, foi muito louvável a questão do projeto do presidente 

homenageando o nosso saudoso Hélio Lima, mas não só na rua, mas também no nosso coração e isso é muito importante. 

As indicações também são muito importantes, espero que todas elas cheguem na íntegra e também a operação do ticket 

para eliminar essa diferença desses dois valores no quadro de funcionários. E o projeto da subvenção da Linda Aurora, eu 

concordo plenamente que se venha depois para fazer uma prestação de contas, pois nós falamos tanto em transparência, 

logo seria muito bom colocarmos em prática. Sem mais para o momento, retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

Burock Junior (presidente):- Obrigado Vereadora Graceli. Com a palavra o vereador Roberto Alemonge. Roberto 

Alemonge de Souza (vereador):- Quero cumprimentar nosso presidente Junior Burock, o vice, o secretário, nosso 

Assessor Jurídico, o prefeito e todos que se encontram nesta Casa de Leis. Vim aqui para falar do projeto da Rua do 

Saudoso Helio Humberto Lima, assim diz o vereador Cláudio “Helio Humberto Lima tem que ser o nome da cidade” mas 

quando fala em hélio se fala em Atílio Vivacqua. Eu queria fazer para o Helinho o que o Helio fez para mim. Todo mundo 

só tem a te elogiar, e esse trabalho não vai parar, ele vai seguir até a construção de um Atílio Vivacqua melhor, a questão 

do ticket eu também acho muito importante igualar. Boa noite a todos e muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

(presidente):- Obrigado vereador Roberto. Com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes:- Volta a 

tribuna apenas falar algumas coisinhas que não falei, pois já falei bastante no primeiro momento. Estou muito feliz com o 

Helinho, com seu trabalho, estou aqui para contribuir com o município para melhora da população, eu não gosto de vir a 

tribuna para ficar malhando os outros não, eu gosto de trabalhar, eu ainda tenho o meu trabalho particular e não o 

abandonei, porque não sei até quando Deus vai me permitir que eu trabalhe aqui junto com vocês. Eu presenciei o trabalho 

de alguns prefeitos e sei o quanto foi batalhado tudo, eu presenciei o trabalho do Helio Lima e sei que foi difícil, o trabalho 

do José Luiz Também foi difícil, o Almir também já foi prefeito, trabalhamos bem, as pessoas ficaram gratas. Saiu 

vitorioso, nunca pense no passado, pense que agora é o seu momento. Não tive muito tempo de estar conhecendo os novos 

secretários, estou passando por um momento difícil, mas nós estamos vencendo, preciso tirar um tempo para estar cuidando 

de meus pais, pois me deu educação, estudo, então por esse motivo quero estar aqui em prol a população. Hoje eu posso 

dizer que eu nunca imaginava chegar a onde cheguei, não tenho muita pretensão não. Isso aqui pra mim está ótimo. Para 

encerrar gostaria de pedir ao prefeito um pedido de um grande amigo seu que está passando um probleminha de saúde; 

peço que o senhor peça a secretária de saúde que o ajude. Muito obrigado a todos vocês. Paulo Caldeira Burock Junior 

(presidente):- Obrigado vereador Jovaci. Com a palavra o vereador Thiago Delorence Gava. Thiago Delorence Gava 

(secretário):- Iniciando o segundo expediente, retorno a tribuna para falar um pouco dos projetos e explicar minha 

indicação quanto a instalação dos pontos eletrônicos em duas unidades de saúde. Em 2015 veio uma determinação do 

ministério da saúde que exigia ponto biométrico nos munícipios, alguns profissionais foram embora, por questão de não 

cumprir o horário, enfim, foi resolvido o problema com uma compra especializada, faltou um profissional que é 

cardiologista. Passou-se também outro secretário de saúde e não se conseguiu implantar o ponto no posto do Centro e do 

Alto Niteroi. Pois bem, qual é o benefício da implantação desse ponto biométrico para o nosso município? Pensando na 

seguinte situação: sou servidor que trabalha no posto de saúde do Centro e nós direcionamos a secretaria de saúde para 

trabalharmos as 7h AM, mas tem alguns servidores que vêm no carro do PSF que chegam mais tarde no posto por volta das 
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7h:20min ou 7:30min, e acaba ficando esse tempo a carência da população. Com o ponto nós conseguiríamos dar de 

atendimento a população, mais trinta minutos pela manhã e mais trinta minutos pela tarde, pois hoje é preciso sair mais 

cedo para se encaminhar até a prefeitura para o ponto. Em conversa com secretária Aparecida ela me disse que já está em 

fase de providência, porque hoje tem servidor que bate o ponto, mas faz duas ou mais horas de almoço. Com a 

implementação do ponto o maior beneficiário será a população. Falando dos projetos, é importante a valorização das 

associações de moradores, estou satisfeito com esse apoio. A alteração da lei que iguala o ticket também é primordial, pois 

estamos trabalhando no principio da isonomia, e para falar sobre o prefeito hélio quero dizer que essa homenagem ainda é  

muito pouco, mas merecedor dessa e de mais. Muito obrigado a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- 

Obrigado vereador Thiago. Com a palavra o vereador Sandro Duarte Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Prefeito 

eu sei que estamos com dificuldades, eu quero te pedir que dê uma olhada naquela estrada que liga a Praça do Oriente a 

Santo Antônio, porque a estrada está feia e as aulas já vão começar e seria interessante trabalharmos nesse local. Sobre a 

igualdade do ticket e o senhor como sempre foi uma pessoa com visão de igualdade já está fazendo a diferença; sobre as 

indicações considero muito importante, parabéns todos que fizeram. Sem mais retorno a palavra ao presidente. Paulo 

Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado vereador Sandro. Com a palavra o vereador Marcio da Silva Conceição. 

Marcio Silva da Conceição (Vice-presidente):- Gente, retornando as falas queria começar parabenizando ao presidente da 

casa por essa bela homenagem a família da Eliana. Parabéns a essa família maravilhosa. Sobre o ticket, queria parabenizar 

o Almir sobre a iniciativa, o principio da igualdade deve prevalecer. Sobre a associação de moradores de Linda Aurora 

também queria parabenizar e queria dizer que lá não é só Folia de Reis, temos torneio de futebol de campo, futsal, o 

almoço, torcemos para que todas as comunidades também possam ter a festa em sua comunidade. Prefeito, sobre as 

indicações eu tenho certeza que toda indicação feita serão atendidas e a minha primeira indicação é sobre as faixas de 

pedestres, pois a partir de sunga-feira volta o ano letivo e nossas crianças e idosos têm prioridades. Hoje temos um aumento 

de volume de carros dentro de nossa cidade, e a gente pede uma atenção especial pela voltas as aulas. A gente também 

indicou a implementação de um semáforo dinâmico com cronômetro, mas por quê? Não sei se os senhores já perceberam, 

mas quando um sinal fecha o outro abre e quando vamos atravessar o semáforo abre para o carro passar onde o outra 

estrada está fechada. E isso é preocupante. E sobre aquele sinal também que hoje é contramão que vai para o supermercado 

Brasil, para quem não conhece, dá a entender que dá pra passar por ali; se tivéssemos como desligar ele seria interessante, 

pois não há nem como multar quem passa por ali. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Vereador, uma parte por gentileza? 

Marcio Silva da Conceição (Vice-presidente):- Claro. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Hoje nós tivemos um 

acidente naquele cruzamento com a Dona Maria do Doce, segundo a neta não foi tão grave, mas algo poderia ter sido feito 

para ser evitado, então parabéns pela sua iniciativa, fico muito feliz. Thiago Delorence Gava (vereador):- Vereador, uma 

parte por gentileza? Complementando o que a vereadora Graceli mencionou, ela foi atropelada fora da faixa, passou atrás 

de um caminhou, passou a moto e acabou acontecendo o ocorrido. Eu prestei os primeiros socorros e graças a Deus tudo 

ficou bem. Marcio Silva da Conceição (Vice-presidente):- Finalizando, eu me coloco a disposição para estarmos 

trabalhando em prol do município, uma boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado 

vereador Marcio. Peço ao vereador que, por favor, assuma a presidência para que eu faça uso da tribuna. E quero começar 
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de uma forma muito especial, dizendo que essa proposta de nome de RUA PREFEITO HÉLIO HUMBERTO LIMA, que a 

gente só lembra alegrias desse prefeito maravilhoso e coração que Atílio teve. Isso foi uma coisa que marca a vida da gente, 

são muitas alegrias que nós temos para comemorar com saudades. Com relação às indicações do vereador Cláudio, está de 

parabéns, incluo até se o vereador me permite, o remanejamento desses pontos de ônibus que temos atualmente. O 

Vereador Marcio, propostas maravilhosas. Com relação a indicação do vereador Thiago, está de parabéns, pois visa o 

aproveitamento do trabalho do servidor público. O executivo está de parabéns com relação a igualar o ticket do servidor, 

pois a gente entende que as funções do servidor é diferente, o salario do servidor é diferente, mas a alimentação de uma 

família é igual; então isso é necessário para com os nosso servidores. Com relação a Linda Aurora, ela uma comunidade 

muito querida, sempre fez grande movimentos no município, acredito que eles merecem sim; como uma comunidade que 

trabalha sua cultura, nós temos o dever de manter as manifestações culturais de uma comunidade. A nossa Câmara foi 

eleita ano passado na posição 43º posição em termos de transparência, ou seja, nossa câmara não está em um nível 

desejável em nível de transparência, nós temos um objetivo para o ano que vem de ficar entre as dez primeiras, e estamos 

trabalhando nisso. Ontem, juntamente com alguns membros do meu partido, tivemos uma reunião com o deputado federal 

Vidigal, que está mandando uma emenda parlamentar para o nosso município de um caminhão. Ele ainda assinalou que tem 

recursos para mandar para o nosso município para a saúde. Tivemos uma reunião com a CESAN para buscar recursos para 

o tratamento de esgoto do nosso município. Queria fazer um pedido especial ao nosso prefeito, pois estou tento um pedido 

muito grande das empresas para que a vacina da febre amarela também fosse feita nas empresas. Uma ´´ultima palavra, eu 

estou organizando com as associações, professores e jovens, reuniões abertas, se algum dos senhores tiverem alguma 

indicação está aberto, muito obrigado. Marcio Silva da Conceição (Vice-presidente):- Retorno a Vice-presidência e passo 

a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- Nós faremos agora a votação em regime de 

urgência. EM VOTAÇÃO, REGIME DE URGENCIA, projeto de lei n° 04/17 que altera a Lei 1.130/16 é dá outras 

providências, referente ao ticket. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto Alemonge de Souza:- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-  Vereador Cláudio Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes 

Baptista:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão 

Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? Thiago D. Gava 

(secretário):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva 

Conceição (Vice-presidente):- favorável.. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Aprovado por unanimidade. 

EM VOTAÇÃO, REGIME DE URGENCIA, projeto de lei n° 05/17 que Autoriza ao município de Atílio Vivacqua firmar 

convênio de subvenção social com a Associação dos Moradores da Comunidade de Linda Aurora e dá outras providências. 

Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto Alemonge de Souza:- favorável. Paulo Caldeira Burock 
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Junior (Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- favorável. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):-  Vereador Cláudio Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão Silva:- favorável. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? Thiago D. Gava (secretário):- favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-presidente):- 

favorável.. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Junior Burock também favorável. Aprovado por 

unanimidade o projeto de lei 05/17. Eu gostaria de corrigir, que na última eu não votei, mas é claro que meu voto também é 

favorável. APROVAÇÃO DAS ATAS. Ata da Sessão de Posse. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira 

Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte 

Lopes:- Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto 

Alemonge de Souza:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte 

Gariolli (vereador):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-  Vereador Cláudio Bernardes Baptista? 

Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão 

Silva? Graceli Estevão Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence 

Gava? Thiago D. Gava (secretário):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Marcio Silva 

Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-presidente):- favorável.. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

vereador Junior Burock também favorável. Aprovado por unanimidade. Ata da 1ª Sessão Extraordinária de 2017. Vereador 

Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto Alemonge de Souza:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):-  Vereador Cláudio Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? Thiago D. Gava (secretário):- favorável. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-presidente):- 

favorável.. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Junior Burock também favorável. Aprovado por 

unanimidade. Almir Lima Barros (Prefeito):- [...] Infelizmente muita gente que trabalhou conosco ano passado não 

poderão trabalhar conosco esse ano, porque veio o concurso e a obrigação do municipio é chamar os concursados. E 

comparando com a folha de uma secretaria com 200 contratados, nós vamos fazer melhor com menos. O calendário, janeiro 

agora nós temos um problemas com o banco do Brasil, cada hora eles pedem um documento, não é falta do dinheiro, 

infelizmente não pudemos cumprir com a data do calendário desse mês, mas todos os meses do ano de 2017, o salário serão 

todos antes do dia primeiro de cada mês. Eu gostaria de deixar registrado em ata, uma indicação do nome do Hélio Lima 

também para o caminho do campo, eu espero que isso daí não tenha interferencia externa para que não aconteça a 

homenagem ao prefeito Helio Lima. Então fica registrado essa minha indicação para homenagem ao prefeito Helio Lima. 

Em relação a cultura, os jogos estão muito bons, dando muita gente, muita gente está contribuindo para que aconteça esses 
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jogos, só ouço elogios. Em relação a ajuda a comunidade Linda Aurora, nós fizemos esse projeto porque no período que eu 

fui prefeito em 2014, deu tempo de elaborar um projeto e conseguimos recursos com o governo do estado, então estamos 

pedindo e espero que ano que vem tenhamos outras ajudas e devomos priorizar essa ajuda a comunidade que é guerreira. 

Sobre serviços de iluminação pública, acho importante que eu fale isso aqui, pois vocês podem, futuramente, ser cobrados. 

Final do ano novembro e dezembro, veio uma cobrança da escelsa que aumentou o valor da iluminação pública em 100%, 

então com esse valor, a administração anterior não concordou e não pagou a conta de novembro e dezembro; então a gente 

pagava 25, foi deixado 25, mas na verdade, o valor passou para 50. Então tivemos que pagar novembro e dezembro e só aí 

já foi 50 mil. Se não tivessemos feito isso, iriam cortar a iluminação pública do município. O cimetério de Santa Rosa é 

pequeno e que já nos socorrei muito e agora vamos colocar água com a ajuda do Fernando.  Em relação ao contrato de 

limpeza, nós teremos que rever para baixar o preço, hoje a gente paga quarenta e poucos mil, e teremos que rever isso aí. 

Na saúde na foi contratado o cardiologista, o Dr. Maciel estou aguardando a agenda dele, mas para não esperarmos muito 

tempo, já estamos vemos a possiblidade de um segundo médico. Chamei o representante da WDS, conversou comigo e 

pedi a ele para estar fazendo o levantamento do video monitoramento da cidade, então em breve, as quatro chegadas do 

municipio terão cameras de video monitoramento de primeira geração, e o primeiro bairro a ser contemplado com o video 

de monitoramento é o Alto Niteroi, perto de onde tem a creche, a escola, a quadra, e o parque e, junto com isso, vai ter o 

sinal do WI-FI grátis nessas praças com fibra ótica. Isso é segurança, as pessoas quando chegarem no município sabem que 

estão sendo monitoradas. As informações que tive em relação a secretaria de saúde é que  teve que devolver 150 mil devido 

ao mau uso do dinheiro. A secretaria de Ação Social também teve que devolver algo em torno de 60 a 70 mil. Quando eu 

tentei questionar, pois eu conhecia a secretária de Ação Social, mas já tinham deixado o prozo passar, então teve aque 

aceitar e devolver mais 60 a 70 mil. Isso eu gostaria que estivesse constando em ata. Outros 350 mil, esse a gente não vai 

ter que devolver, ele só não vem; é um projeto que eu e Josemar estávamos concorrendo aí ano passado da FUNASA, para 

poder fazer fossa séptica e cisterna. Esse dinheiro iria, se eu não me engan, para a comunidade Flecheiras , Praça e São 

Pedro. Então esse dinheiro já não vem porque não consegui a assinatura do ex-prefeito, não quis assinar; at´o ano passado 

eu assinei documento e não deixei de assinar nenhum que fosse. Em relação ao hospital, o município não tem condições de 

pagar o hospital; já pagamos uma prestação, mas não temos condições de pagar 305 mil todo mês para manter o hospital; 

ou a gente canaliza todos os recursos para pagar somente o hospital ou a gente senta e arranja uma maneira de rever esse 

contrato. Não pude atender muitos pedidos dos senhores vereadora; pá mecânica, estou trabalhando com uma Pá mecanica 

com o vidro quebrado, não pderia por causa do ar, não pode entrar poeira, já pedi para parar, mas como para se é o unco 

jeito. Quem for na garagem pode ver os maquinarios quebrados, até o novo já está quebrado devido gestão anterior, a 

situação está precária. Já fui muito apedrejado por questão de emprego; não prometi emprego a ninguém, mas é claro que 

na medida do possivel e da legalidade gostariamos de manter junto com a gente todos, mas estou sendo apedrejado em 

redes sociais por pessoas próxmas a mim que poderia estar me ajudando. Desculpe se fui muito longo, um abraço a todos e 

conte com o prefeito com muita vontade de trabalhar, um abraço a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

agradeço de uma forma muito especial a presença do prefeito, do vice-prefeito nesta casa. Tenham certeza que uma grande 

parceria em termos de ética, responsabilidade em prol do nosso municipio está sendo formada. Queria pedir aos senhores 
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vereadores que após a sessão os senhores pudessem me conceder dez minutos para passar um pedido da secretaria de saúde. 

Declaro por encerrada essa Sessão, realizada no dia 01 de fevereiro de 2017. E nada mais a ser tratado, foi encerrada a 

presente Sessão, da qual eu, Gabriel Coelho Rocha, lavrei após redigi-la.___________________. 

Sala das Sessões, 07 de fevereiro  de 2017. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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