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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO VIVACQUA, 

REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017.  

Aos oito dias  do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta minutos, 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 segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Atílio Vivacqua do ano de 2017. Gostaria que todos os vereadores, por gentileza, tomassem seus lugares 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. Convido o 

vereador Pedro de Oliveira Sampaio para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Genesis, capítulo 2, versículos 

4 a 9. Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- A humanidade é o centro da criação -

 
4b* 

Quando Javé Deus fez a terra eo céu, 
5 
ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não hav

ia brotado nenhuma erva: Javé Deus nãotinha feito chover sobre a terra e não havia homem que cultivasse o solo 
6 
e fizesse 

subir da terra a água para regar a superfície do solo. 
7 
Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe 

nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente.
8 
Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, 

eaí colocou o homem que havia modelado. 
9 
Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e bo

as de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e 

do mal. Palavra do Senhor. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 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 segunda Sessão ordinária de 2017. 08 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):-Vereador Jovaci Duarte Lopes? 

Jovaci Duarte Lopes:- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio 

Silva Conceição (Vice-presidente):- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- vereador Thiago Delorence Gava 

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):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli:- 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° 11/2017 iniciativa do vereador Marcio 

Silva da Conceição, INDICA A TROCA DE UMA TAMPA METÁLICA DE BUEIRO NO CENTRO DO MUNICÍPIO 

DE ATÍLIO VIVACQUA ; indicação n° 12/2017 iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista, INDICA A 
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REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PARADA NA LOCALIDADE DE LAJINHA ZONA RURAL 

NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; indicação n° 13/2017 iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista, 

INDICA A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MATEUS NO BAIRRO NOSSA SENHORA 

APARECIDA NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; indicação n° 14/2017 iniciativa do vereador Claudio 

Bernardes Baptista, INDICA A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PROJETADA (EM FRENTE AO 

FÓRUM) QUE FICA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA;  

indicação n° 15/2017 iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista, INDICA A POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE 

VIGIAS PARA TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SE ENCONTRAM SEM OS REFERIDOS PROFISSONAIS, 

NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; indicação n° 16/2017 iniciativa do vereador Paulo Caldeira Burock 

Junior, INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO PARA CAMINHADA E CICLOVIA NO MUNICÍPIO DE 

ATÍLIO VIVACQUA; indicação n° 17/2017 iniciativa do vereador Cláudio Bernanrdes Baptista, INDICA QUE SEJA 

RETOMADA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS ‘ZUMBA’ E ‘GINÁSTICA RÍTMICAS’ NESTE MUNICÍPIO DE 

ATÍLIO VIVACQUA; Ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 08 de fevereiro de 2017; Convite da CESAN: 

convidamos os moradores de Atílio vivacqua a participar da reunião comunitaria a realizar-se no CRAS no dia 14 de 

fevereiro de 2017 às 14h:30min. Sem mais para o momento dirijo a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock 

Junior:- 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 dia de trabalho; assim Cumprimento a mesa na 

pessoa do Presidente, Paulo Caldeira Burock Junior, nosso Vice Marcio, o Secretário Thiago Gava, nosso assessor juridico, 

Dr. Moacyr, nossos colegas vereadores, o representante dos direitos humanos, Ademir Torres, nossos servidores; um 

abraço a todos. Quero abraçar a todos os capixabas que no momento passam por esse momento tão delicado. Quero aqui 

deixar a fala do nosso ex-governador do estado que esteve aqui no gabinete do prefeito com uma conversa muito saudável, 

deixando uma grande abraço a todos os moradores de Atilio Vivacqua. Quero falar rapidamente dos projetos, todos os 

projetos estão aptos para serem votados, mas eu quero pedir ao Presidente somente o projeto de subvenção que é o projeto 

05/2017 que versa sobre a associação de moradores da Comunidade de Linda Aurora. Presidente, venho pedir um apelo 

para que pudesse anexar a esse projeto, os documentos da associação, para que pudessemos analisar como está a 

associação. Peço que nós possamos votar esse projeto na próxima Sessão, assim teremos tempo para avaliar e dá mais 

transparencia ao projeto. Os demais projetos já estão aptos a serem votados. Paulo Caldeira Burock Junior:- Obrigado 

vereador. Convido a palavra o vereador Cláudio Bernardes Baptista. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):-  Saudar a 

Mesa, aos Servidores da Casa, aos vereadores, vereadora Graceli, as pessoas que participam nessa Sessão Conosco aqui 

nesta tarde. Presidente, nós temos assuntos em pauta dentro do nosso Estado muito preocupante que é a questão de 

segurança, que entristece a gente quanto parlamentar, ver o nosso povo “acuado” dentro de casa, é claro que nós 

entendemos a questão da policia militar, mas quero deixar aqui meu repúdio a este acontecimento. Nosso estado está 

parecendo sem dono, badernado, está passando vergonha a nível mundial. Não estou querendo, aqui, arrumar um culpado, 

mas a falta estrutural e desumada do acontecido que é de fato indignante para nós. Repudio totalmente esse acontecido, nós 

passamos de casa em casa pedindo voto, logo, temos a responsabilidade de zelar pelo bem-estar social do nosso municipio. 
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Vou deixar para o expediente maior a questão dos projetos e indicações. Parabéns vereador Pedro, pela iniciativa de tirar o 

projeto de pauta, vossa excelencia como um grandioso lider sabe do conhecimento de dar tempo para poder estar votando. 

Uma coisa presidente que eu gostaria de estar deixando nesses cinco minutos iniciais é sobre a nova gestão; nós como 

aliados temos que fazer parte de um grupo, deliberar unidos em defesa da Nova Atilio Vivacqua, com respeito, com 

dignidade, mas principalmente, com gestão. Sem mais para o momento retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

Burock Junior:- Obrigado vereador. Convido a palavra o vereador Jovaci Duarte Lopes. (PULOU) Com a palavra o 

vereador Marcio Silva da Conceição. Marcio Silva da Conceição (Vice-presidente):- Queria desejar boa noite ao 

presidente da casa, 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 agradecer de forma especial ao meu amigo Igor que está aqui 

hoje. Tenho uma indicação que será falada aqui hoje no segundo expediente. Retorno a fala. Paulo Caldeira Burock 

Junior:- Obrigado vereador. Convido a palavra o vereador Thiago D. Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Boa 

noite a todos; iniciando as minhas falas agradecendo a Deus por mais uma noite de trabalho nesta, cumprimento toda a 

mesa desta casa, os servidores, vereadores, visitantes, representante dos servidores do executivo, Bruno Lial, o Igor. 

Gostaria de deixar aqui nesta casa um apelo quanto ao Banestes. Sabemos que o Banestes faz o pagamento de várias 

empresas, inclusive o desta casa e venho percebendo que o banco não tem se programado quanto aos caixas eletrônicos. A 

prefeitura fez o pagamento na sexta-feira, a câmara também fez e algumas empresas e nós verificamos que não tinha 

dinheiro no caixa; o nosso município é muito pequeno, o servidor tinha dinheiro na conta, mas não tinha dinheiro no caixa 

para poder sacar; então eu gostaria que fosse feita uma solicitação ao Banestes para esclarecimentos quanto ao ocorrido. 

Fica meu apelo e que essa casa tome providências assim como foi tomado com o hospital. Sem mais para o momento, 

obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior:- Obrigado vereador. Convido a fazer uso da palavra a vereadora Graceli 

Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Quero primeiramente agradecer a Deus por nós estarmos aqui, feliz é o 

município, o estado e a nação que tem Deus como salvador. Vamos pedir a Deus em nossas orações para tudo possa se 

resolver e dá bom senso a todos; quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Paulo, o Vice Márcio, ao Thiago, Dr. 

Moacyr, aos servidores e todos aqui presentes. Quero agradecer também as pessoas que nos visitam, o Ademir, o nosso 

amigo Igor, O Senhor José e o nosso Mascote, professor tão jovem. As indicações, todas elas vêm de encontro com a 

municipalidade, todos os senhores estão de parabéns. Nós falamos tanto de transparência então acho louvável a iniciativa 

do vereador em trazer o presidente da associação para se expor, parabéns. Volto no segundo momento. Paulo Caldeira 

Burock Junior (presidente):- Obrigado, vereadora Graceli. Convido para uso da palavra o vereador Roberto Alemonge 

(PULOU). Com a palavra o vereador Sandro Duarte (PULOU). Então nós passamos para o segundo expediente. Com a 

palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Assim volto a tribuna. Quero fazer 

minhas considerações diretamente parabenizando a secretaria de saúde em relação ao cronograma de vacinação da febre 

amarela. Na minha comunidade também tivemos uma palestra com a Drª Tereza falando sobre a febre amarela. Não tendo 

mais nada a falar quero deixar aqui meu abraço ao prefeito que mesmo com tantas dificuldades está fazendo um excelente 

trabalho  com toda a população. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior:- Obrigado vereador. Convido a palavra 

o vereador Cláudio Bernardes Baptista. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Saudar aos membros da mesa, os 
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servidores, vereadores. Presidente,  gostaria de falar a questão do projeto do ticket, somos favoráveis a igualar o valor de 

todos os servidores, como membro da comissão demos um parecer dando sequencia para a legalidade do projeto que está 

sendo votado; em relação ao projeto de iniciativa do senhor, também somos favoráveis; a retirada do projeto de subvenção 

social nós entendemos a situação do líder. Dando trabalho a esta casa para deliberar aos projetos, vamos continuar. A 

indicação n° 12, o senhor que frequentemente vai à Comunidade Nossa Senhora Aparecida por participar da igreja católica, 

temos morador lá, o Ademir; tem uma estrada no bairro, atrás da Margramar que, quando chove, vira lama. Então causa 

danos ao escoamento de lama para a rua, causando perigo a motos e carros. Mas ela é tão pequenina que nós estamos 

indicando ao prefeito que dentro das possibilidades possa ser feito um calçamento. Eu estive fazendo uma visita na 

comunidade lajinha essa semana e lá tem uma antiga estação ferroviária e é até um patrimônio histórico de Atílio Vivacqua 

e ali tem um “Steiper?” que está caindo, então  a gente tá pedindo a reforma, coisa barata para não deixar cair, para vim ao 

encontro da nossa cultura. Nós aqui do bairro que passamos sempre na rua Carolina Fraga tem uma ruazinha que quando 

chove está dando muita lama, então poderia ser visto a possibilidade estar calçando aquele pedacinho ali também. Paulo 

Caldeira Burock Junior:- vereador, o senhor me concede um tempo rápido para estar fazendo um comentário? Essa tr~es 

ruas, quatro inclusive, nós já estamos tramitando a regulamentação delas, ela já estão aqui na casa, cada uma tem um 

processo aberto. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Então só vou indicar que faça o calçamento. A questão 

presidente, que é uma coisa séria, a questão da segurança dos jogos de verão, jogos lindos por sinal. Vi um critério que não 

gostei, vereador Pedro. O jogador que realmente começou uma briga tem de ser punido e não participar de evento mais no 

município. Li os três últimos regulamentos e desse eu não gostei. Quero dá os parabéns aos organizadores do evento, apesar 

do ocorrido. Falando de cultura, quero falar sobre um evento que acontecia lá que é a questão do ZUMBA e a ginastica 

rítmica para crianças. É de ampla importância tirar as crianças da rua, dando oportunidades a ela e, hoje, uma das maiores 

turmas de zumba do estado está em Atílio Vivacqua, com a professora Joelma, muito querida no nosso município. É um 

acontecimento importante; esporte é vida, é qualidade, é melhoria. Se isso deu certo, independente que quem criou, vamos 

dar sequencia, porque só quem vai ser beneficiado é o povo Atiliense. Outra coisa muito importante também, sabemos da 

dificuldade com a folha de pagamento, enfrentada pela nova gestão, mas é inadmissível você chegar em uma escola e, em 

um dia ter o vigia e no outro dia ter o divino espirito santo vigiando. O bem público está ali todos os dias, mas o vigia está 

dia sim ,dia não. Então estou indicando a contratação de vigias para que os bens públicos do município possam estar 

protegidos. Essas são as minhas indicações, e peço para que o executivo possa estar olhando com carinho; aqui não tem 

vaidade. Já disse uma vez que eu não quero ser a pedra do Moitão para o Almir, mas quero estar ao lado do prefeito como a 

pedra do Moitão, uma rocha forte e firme. Presidente, eu não sei se vossa excelência sabe, mas nós temos aí dezoito alunos 

que não tem ônibus para ir para a faculdade. São alunos que estão aguardando uma decisão do município em leva-los; em 

um município da isonomia a onde uns Têm direito, os outros têm também; já andei conversando com a secretaria para ela 

ver a possibilidade de um novo ônibus que possa levar esses estudantes. Paulo Caldeira Burock Junior:- Obrigado 

vereador. Convido a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- (PULOU). Paulo Caldeira 

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

Quero falar do projeto de Lei 04/17 que está em pauta hoje e do projeto da Rua do ex-prefeito Helio Lima, todos 
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favoráveis. Tenho uma indicação nº 11/17 que em frente a exposição tem uma tampa metálica de bueiro que está caindo e é 

muito perigoso quando uma criança está a caminho da escola; nos jogos de verão também vai ter uma demanda e uma 

movimentação muito grande e então é interessante a indicação. Em relação a zumba, a informação que eu tenho é que a 

professora Joelma passou no concurso, já está em processo de contratação para poder retornar com o projeto de zumba no 

município. Já agradeço a todos e uma boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior:- Obrigado vereador. Com a palavra 

Thiago Delorence Gava. Thiago Delorence Gava (vereador):- Retornando ao segundo expediente, gostaria nesse segundo 

momento estar falando dos projetos que foram votados em regime de urgência na sessão passada e que foram lidos 

novamente hoje; quero dizer que sou favorável. O presidente da associação Sr. Gilmar Rovetta protocolou pedido de 

tribuna livre para poder dar esclarecimentos sobre a associação, o pedido de ajuda feito ao executivo. Gostaria de agradecer 

a secretaria de educação, junto com a secretaria de saúde sobre a palestra de atendimento hospitalar as crianças da creche. 

Organizamos uma palestra dinâmica de mão na massa mesmo, de como realizar o atendimento hospitalar, abordando vários 

assuntos, foi tudo muito interessante. Bem, parece que a mídia esqueceu um pouco da febre amarela e focou na questão da 

segurança, é impressionante como esquecem rápido da febre amarela. Gostaria de lembrar que a vacinação é cautelar, 

fomos em muitas comunidades no município. Hoje quando as pessoas vão a sala de vacina, elas pegam uma senha, porque 

nós temos dois funcionários e a demanda é muito grande; além de termos que atender as pessoas para a vacina da febre 

amarela, teremos outras demandas. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior:- Obrigado vereador. Com a palavra Graceli 

Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Eu quero estender meus cumprimentos a mesa diretora e falar que sou 

favorável aos projetos assim como os nobres colegas. O projeto 03/17 que fala sobre a indicação da rua com o nome de 

Prefeito hélio Humberto Lima; o projeto 04/17 para igualar o ticket de todos os servidores e o projeto 05/17 sobre a questão 

da subvenção social para a comunidade de Linda Aurora. Eu gostaria de estar parabenizando o enfermeiro Thiago pela 

palestra que foi ministrada pela vossa excelência e de suma importância. Tenho certeza que ali sanou duvidas. Eu também 

fui convidada para ministrar uma palestra, foi o mês passada, a convite do sindicato rural; muitos temas foram abordados 

como o câncer de próstata,  colo de útero, câncer de mama, estresse, câncer de pele; todos esses temas foram falados como 

proposta de proteger e resguardar o produtor rural. Hoje as pessoas tem a preocupação de vacinar todas as pessoas, mas se 

não tiver eficácia no cuidado, não vai adiantar nada, seria como aplicar uma mera agua. Então parabéns vereador Thiago 

pela inciativa. Sem mais para o momento me despeço. Paulo Caldeira Burock Junior:- Obrigado vereador. Com a 

palavra Roberto Alemonge. Com a palavra o Vereador Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

primeiramente quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma noite. Cumprimentar a mesa. Aos funcionários, 

vereadores e as pessoas que estão aqui nos prestigiando. Serei breve em minhas falas, primeiro quero parabenizar a equipe 

da vacina na comunidade Santo Antônio que foi excepcional, parabenizar aos vereadores pelas indicações, parabenizar a 

secretária Joelma pelos jogos. Lembro sempre de uma reunião com o ex-prefeito Jose Luiz em vitória no qual falaram que 

nós temos um dos melhores campeonatos de futsal do estado. Quanto ao ticket, a igualdade dos R$ 400,00 é mais do que 

justo. Queria fazer um pedido ao líder do prefeito, que pudesse conversar com a secretária Lana para que pudesse 

disponibilizar ônibus que levasse algumas crianças de comunidades rurais até as suas casas, porque fiquei sabendo que a 

partir de segunda os motoristas não poderão levar algumas crianças até em casa. Fica meu pedido ao líder para que possa 
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ser atendido. Uma outra coisa também é a respeito da “combe” lá em Santa Maria, porque as crianças não estão descendo 

porque o contrato venceu, as vezes possa ser estendido esse contrato para poder ajudar nossas crianças. Obrigado. Paulo 

Caldeira Burock Junior:- Obrigado vereador. Gostaria de pedir ao vereador Márcio de assuma a presidência para que eu 

possa fazer uso da tribuna. Mais uma vez boa noite a todos. Quero iniciar essa fala, lamentando o que infelizmente a velha 

politica nos faz e leva o eleitor a fazer, porque ontem eu me senti com total vergonha em ser vereador, mas você receber 

pedido de cimento, areia, tina.. se isso é papel de vereador, eu não quero ser vereador, repudio totalmente o 

assistencialismo. Hoje uma coisa me alegra em ser vereador, eu e o vereador Marcio tivemos a felicidade de visitar quase 

todas as escolas do nosso município, ouvindo os alunos, os professores, funcionários. Com relação aos projetos que nós 

estamos votando hoje, o projeto do ticket é de total importância, porque a alimentação é igual para todos. Com relação a 

rua, mais uma vez eu vejo de grande importante essa pequena homenagem com essa rua onde ele morou, e que agora nós 

estamos regulamentando e recebendo a honra de nomeá-la com o nome do Helio. Em relação as indicações, os vereadores 

estão de parabéns. Em relação as indicações do vereador Cláudio, o senhor está de parabéns. Com relação a minha 

indicação que está aqui, é com relação ao calçadão com ciclovia e uma área verde interligando a sede do município a 

comunidade de Alto São José. Essa indicação, estou fazendo para o executivo e para o secretário de estado Paulo Ruy 

Valim. A região do Alto São Jose que hoje tem sediado muitas empresas, é considerada área urbana. Mas não tem estrutura 

de área urbana, não tem nem água tratada. Coloca aqui que o vereador Junior está correndo atrás para conseguir recursos. 

Márcio Silva da Conceição (vice-presidente):- Volto a vice-presidência.  Paulo Caldeira Burock Junior ( presidente):- 

Gostaria de comunicar a esta casa que criamos uma pagina oficial no facebook para a Câmara; dessa forma estaremos 

fornecendo a população mais um meio de todos estarem situados sobre os projetos e outras normativas em tramitação na 

casa. VOTAÇÃO DOS PROJETOS. EM VOTAÇÃO projeto de lei n°03/2017 que OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE 

RUA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA 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 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 projeto de lei 04/2017 que ALTERA A LEI N° 1130/2016 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 Junior (Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

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

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 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):- 

Aprovado por unanimidade. À pedido do lider do prefeito não colocarei o projeto 05/2017 em votação nesta data. Horario 

de Liderança. Vereador Sandro Duarte do PSB. Sandro Duarte Gariolli:- Gostaria de agradecer, como lider do PSB, ao 

ex-governador Casagrande e dizer que no governo dele não teve essa baderna que nós estamos vendo hoje. Muito obrigado. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- agradeço de uma forma muito especial a presença de todos. Declaro por 

encerrada essa Sessão, realizada no dia 08 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, 08 de fevereiro  de 2017. 
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