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ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO VIVACQUA, 

REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017.  

Aos quinze 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. Gostaria de convidar o vereador Claudio para fazer a leitura do texto 

bíblico que se encontra em Marcos, capitulo 8, versículo 22 a 26. Cláudio Bernardes Baptista 

(vereador):- Da cegueira para a visão -

*
 
22 

Chegaram a Betsaida. Algumas pessoas levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. 
23 

Jesus

 pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhosdele, pôs as mãos sobre ele 

e perguntou: 

Você está vendo alguma coisa?» 
24 

O homem levantou os olhos e disse:Estou vendo homens; parecem 

árvores que andam.» 
25 

Então Jesus pôs de novo as mãossobre os olhos dele,ele enxergou claramente. F

icou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. 
26 

Jesus mandou o homem ir par

a casa, dizendo: Não entre no povoado. Palavra da Salvação. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Passo a palavra ao secretario Thiago para fazer a chamada nominal e leitura da pauta do 

dia. Thiago Delorence Gava (secretário):- Boa noite. Frequência dos vereadores, terceira sessão 

ordinária de 2017, dia quinze 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 Roberto 

Alemonge de Souza? Roberto Alemonge de Souza:- presente. Thiago Delorence Gava 

(Secretário):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-presidente):- 

Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão 

Silva:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- vereador Thiago Delorence Gava presente. 
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Thiago Delorence Gava (Secretário):-Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- 

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 nº 05/2017 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; Projeto 

de lei nº 06/2017 que OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO 

VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Resolução nº 02/2017 que CONCEDE A 

HOMENAGEM DENOMINADA "TÍTULOS HONORÁRIOS DE HONRA AO MÉRITO AO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER" PARA 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Indicação nº 

18/2017 do vereador Jovaci que indica PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS E URGENTES PARA A 

CONFECÇÃO DE ESTUDO E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE ALTO SANTA MARIA; 

indicação nº 19/2017 do vereador Jovaci que indica PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS E URGENTES 

PARA A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE ALTO SANTA MARIA; indicação 

nº 20/2017 do vereador Jovaci que indica PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS E URGENTES PARA 

CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA O PONTO DE ÔNIBUS QUE SE LOCALIZA NA 

COMUNIDADE INDEPENDÊNCIA, NA ANTIGA PEDREIRA (DESATIVADA); indicação nº 

21/2017 iniciativa do vereador Jovaci que indica PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS E URGENTES 

PARA A REORGANIZAÇÃO DOS MEIOS-FIOS E OS PARARELOS DAS RUAS PROJETADAS, 

SEM NOME E NÚMERO, NA PROXIMIDADE DAS RESIDÊNCIAS DOS MORADORES SR. 

CEZAR “CEZINHA” E SR. ROMILDO “ROMILDINHO”, BAIRRO BELA VISTA. Inidicação nº 

22/2017, iniciativa do vereador Claudio Bernardes Baptista que INDICA QUE SEJA ALTERADO O 

PERCURSO DO ONIBUS ESCOLAR  QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE ENSINO 

SUPERIOR DESTE MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Requerimento nº 01/2017, iniciativa do 

vereador Marcio Silva Conceição que REQUER A CONSTRUÇÃO DE UM REDUTOR DE 

VELOCIDADE ENTRE O QUILÔMETRO 10KM E 11KM DA RODOVIA ES 489, NO 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA; Ata da Sessão ordinária de 2017 realizada no dia 08 de 

fevereiro. Registrando que o presidente da associação de Linda Aurora, protocolou nesta casa uma 

tribuna livre e tem também um agradecimento do Sr. Sidio Santana. Passo a palavra ao presidente. 
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Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- obrigado vereador Thiago. Agora iniciaremos o 

pequeno expediente, onde passaremos a palavra aos vereadores por um tempo máximo de cinco 

minutos. Convido o líder do prefeito, vereador Pedro Oliveira Sampaio. Pedro de 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, servidores. Já vou fazer iqui as 

considerações dos projetos, informamos que teremos dois projetos a ser votado nessa tarde; o projeto 

de lei 05/17 que autoriza o poder executivo a firmar convenio com a comunidade Linda Aurora. Já se 

encontra a esse o projeto a justificativa para que possamos proceder com a votação. Também teremos 

para ser votado o projeto de resolução nº 02/2017 que homenagerá a dona Maria Alves no dia 

internacional da mulher. Assim volto a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes 

Baptista (vereador):- Boa noite; eu quero saudar, em especial, ao nosso amigo Sidney, a  mesa 

diretora, aos nossos amigos vereadores, ao Roberto Mello. Presidente, eu tenho atentamente 

acompanhado as deliberações dessa casa e presenciei um fato no município que algumas pessoas das 

congregações evangélicas me questionaram uma proibição da secretaria de cultura para realização de 

um culto no nosso espaço físico Scarpão e isso me deixou preocupado, inclusive o ex-vereador Mario 

tinha dado a sugestão da realização desse culto. Eu sugiro inclusivo que possamos convidar a 

funcionária aqui para nos mostrar essa lei, visto que eu não nunca ouvi falar de tal proibição daquele 

espaço. Queria dizer que estivemos presente junto das famílias que sofreram com a enchente, mas não 

por estar vereador, mas sim por sermos seres humanos e estávamos preocupados com a população. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Roberto 

Alemonge. Com a palavra o vereador Marcio Silva da Conceição. Marcio Silva da Conceição (Vice-

presidente):- Boa noite a todos, boa noite Junior, ao secretario Thiago, Dr. Moacyr Sulaima, Adauto, 

Quézia, Roseni, Jessica Vania, Gabriel a todos que estão nos prestigiando hoje. Na minha próxima fala 

estarei explicando os projetos. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador. Com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Boa noite 

a todos, quero, primeiramente agradecer a Deus e assim eu cumprimento a Mesa Diretora, aos 

funcionários da Casa, aos vereadores, ao Gilmar que veio hoje explanar sobre o projeto de subvenção 
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social. Devo dizer que o fato exposto pelo vereador Cláudio me pegou de surpresa, de fato, eu fico 

constrangida e é muito triste saber de algo sim, um ambiente tão acolhedor; eu até acho que houve uma 

confusão em relação a esse relato, mas eu particularmente vou procurar me informar porque é muito 

sério. Eu volto a comentar a respeito do projeto no grande expediente. Boa noite. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigada vereadora. Eu gostaria só de informar ao vereador Cláudio, a 

vereadora Graceli que essa questão do Scarpão já chegou ao conhecimento dessa Casa e nós buscamos 

algumas informações e o vereador Marcio conversou com a secretaria e ela se baseou em algumas 

informações que ela tinha do estado em relação a utilização de espaço público, onde nós a orientamos 

que nós temos a cultura de ceder a utilização do espaço para eventos religiosos e culturais. Com a 

palavra agora o vereador Thiago Delorence Gava. Thiago Delorence Gava:- Meus cumprimentos a 

Deus. Cumprimento a Mesa, aos servidores, aos colegas vereadores, aos nossos visitantes agradeço a 

todos a presença e nesse primeiro expediente, um assunto que foi levantado pelo vereador Claudio, 

onde os evangélicos solicitavam a utilização do scarpão para a realização de um culto em prol as 

pessoas que sofreram com a enchente e esse espaço me parece que foi interpretado pela secretária de 

cultura; entrei em contato com o vereador Junior, perguntando se foi aprovado alguma lei sobre 

alguma proibição e orientei ao representante da entidade que fizesse um protocolo ao prefeito 

solicitando a utilização do espaço, e que bom que as coisas já estão se resolvendo. Obrigado. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Jovaci Duarte. 

Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Primeiramente gostaria de estar agradecendo a Deus e depois 

cumprimentar a Mesa desta Casa e todos que vieram nos prestigiar nesta tarde e  buscar por melhorias 

na comunidade; Quero pedir desculpa a população que foi afetada pela enchente, eu estava resolvendo 

problemas particulares e não tive como estar presente. Vou deixar os projetos para o grande 

expediente, obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- obrigado vereador. Com a 

palavra o vereador Sandro Duarte. Obrigado vereador Sandro e agora, antes de iniciarmos o segundo 

expediente nós temos uma solicitação de leitura livre do presidente da Associação de moradores de 

Linda Aurora. Gostaria de saber se algum dos vereadores tem alguma objeção, alguém? Então como 

todos estão de acordo, gostaria de convidar a fazer uso da palavra o Senhor presidente da Associação 

de Linda Aurora o Sr. Gilmar Rovetta. Gilmar Rovetta (Tribuna Livre):- Boa noite. Pedi tribuna na 

sessão anterior, mas como estava chovendo muito não tive como chegar aqui. Sobre o projeto de 
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subvenção, a gente considera uma tradição que vem desde 1999. Em 2014 tivemos uma subvenção do 

fundo nacional da cultura, então nem precisamos do município. Cheguei a conversar com o Romildo 

sobre o projeto para conseguirmos o valor; no dia 03 de janeiro com a nova gestão, a secretaria me 

ligou e eu mostrei a ela como funciona o encontro. Hoje estou aqui pedindo a vocês que possam 

atender. Desde já agradeço a oportunidade e deixo convite para que todos possam participar do nosso 

evento. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado, Gilmar. O tempo estourou, mas a 

Mesa concedeu mais um minuto. Passamos agora para o segundo expediente, com a palavra o vereador 

Pedro de Oliveira Sampaio; quinze minutos. Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- Cumprimento 

a todos, nesse momento quero cumprimentar o Fernando, nosso colega Roberto Mello que nos honram 

com a presença de todos vocês. Só vim aqui para agradecer a todos e dizer que estamos aptos a votar 

os projetos essa noite. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Muito obrigado 

vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes Baptista. Cláudio Bernardes Baptista 

(vereador):- Novamente quero estar saudando a todos presentes, aqueles que chegaram após o 

primeiro expediente. Presidente, nós fizemos uma indicação ao poder executivo, nós fomos procurados 

por um certo números de alunos do curso superior, alunos da UNOPAR, na qual o ônibus está 

deixando-os na ponte municipal e eles têm de ir andando até a UNOPAR que fica perto da N. Sr.ª dos 

Passos; eles precisam correr pra dá tempo de chegar no horário; então estamos pedindo para que 

pudesse estender o percurso até a N. Srª dos Passos, dando assim mais seguridade aos alunos e as 

pessoas que estão aqui sabendo que seus parentes estão em Cachoeiro. Assim estaremos cumprindo, 

vereador Pedro, o principio da isonomia a todos. O pedido já foi feito a secretária, mas estamos 

colocando aqui de uma forma oficial para deixar registrado que estamos lutando pelo direito do 

cidadão. Fico muito feliz presidente sobre sua preocupação com a questão do espaço publico, que já 

está agindo, mas de qualquer maneira seria importante a nossa secretária que foi importada de outro 

município estar vindo aqui na câmara para a gente passar algumas coisas para ela porque a pessoa que 

vem de fora não conhece a realidade e tem de conhecer a realidade do município, então nós temos a 

obrigatoriedade de estarmos ensinando algumas normas culturais do nosso município à secretária. 

Uma coisa que me preocupa muito são as nomeações dos diretores de área e eu estou vendo as 

nomeações no diário oficial e não tem um diretor, vereador, só tem encarregado de área. Isso me 

preocupou se a nomenclatura mudou nessa época ou se de fato as pessoas não são diretoras e estão 
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como encarregados de área. É só um questionamento técnico, se nós pegarmos toda nomeação estará lá 

somente encarregado de área; então eu me preocupei porque eu conheço o cargo de diretor, diretor de 

serviço social, diretor da educação, diretor de serviços urbanos, diretor de obras, agora encarregado de 

área eu sei que é dado aos servidores efetivos quando assume uma função dentro do seu cargo de 

responsabilidade pelo setor. Então me preocupei muito com essas nomenclaturas presentes no diário 

oficial, porque até agora eu não vi nenhum diretor no site. No entanto, se ligar agora para o diretor de 

esporte e perguntar a ele a sua função ele vai falar “eu sou diretor de esportes”, mas a nomenclatura é 

outra, então é interessante estarmos alertando quanto a isso, porque pode ser um erro de digitação, a 

pessoa pode ter errado todas as digitações, mas que a gente pode está corrigindo a tempo. Presidente, 

vai acontecer uma festa aqui na Beira Rio justamente no dia da festa da Comunidade Linda Aurora, a 

gente sabe que festa de comunidade de interior é muito preocupante porque pode prejudicar a festa da 

comunidade. É claro que acho maravilhoso todos os eventos que estão acontecendo, te parabenizo 

Gilmar por estar tão próximo da Associação, se preocupando, trabalhando, por estar aqui hoje 

explanando o projeto. Fiquei muito preocupado com CESAN na reunião em nosso município, vossa 

excelência estava lá, os quais mandam técnicos para o nosso município que não sabem o teor da nossa 

concessão. Quero deixar bem registrado no nosso município, eu pude dá uma visitada nas nossas 

estradas rurais, não sei nem se os nossos ônibus têm a condição se circular por essas estradas, vereador 

Pedro. E a gente vê a possibilidade junto ao prefeito da gente está melhorando toda essa situação. Sei 

que está acabando meu tempo, presidente, mas quero deixar registrado aqui meus agradecimentos a 

todo servidor público que direta ou indiretamente estiveram presentes nesse momento difícil com essas 

famílias que sofreram com as enchentes, estamos aqui para o que der e vier. E, senhor presidente, 

queria deixar registrado nessa Casa que a Mesa Diretora possa estar conferindo essa questão do som 

que está de péssima qualidade. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador 

Cláudio. Com a palavra o vereador Roberto Alemonge de Souza. Roberto Alemonge de Souza 

(vereador):- Quero cumprimentar a mesa, a todos os vereadores, em especial a vereadora Graceli e 

todos aqueles que encontram nesta Casa de Leis; sejam bem-vindos. Ei vim à tribuna porque todo 

mundo está achando que a prefeitura se encontra em dificuldade, mas não é só a nossa e sim todas elas. 

Eu quero agradecer ao prefeito Almir por ter “reabrido” a estrada da “serra de arame?” depois de seis 

ano fechada. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Com 
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a palavra o vereador Marcio Silva Conceição. Marcio Silva da Conceição (Vice-Presidente):- Boa 

noite aos amigos que chegaram depois da minha fala. Gente, vou começar a minha fala, falando sobre 

um requerimento que eu fiz ao secretário estadual de transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy. Esse 

requerimento é no intuito de se construir um redutor de velocidade na rodovia estadual ES 489 no 

município de Atílio Vivacqua, próximo a fábrica de blocos. Esse redutor e antes da entrada de São 

Pedro. Queria falar a respeito do presidente da associação de moradores de Linda Aurora, parabenizar 

a sua comunidade, eu particularmente acompanho e gosto muito. Eu queria só deixar um 

esclarecimento sobre um questionamento levantado na sessão passada em relação ao jogos sobre quem 

foi o campeão, sobre o julgamento, quem foi punido e quem não foi, pois bem, estou hoje aqui com a 

decisão oficial e original que foi decidido ontem, já está decidido os campeões, as punições, aquele 

que quiser uma cópia é só me procurar que vou ter o maior prazer em ceder. Quero dizer que a 

secretária Joelma ainda não pode vir à esta Casa por conta de compromissos particulares e seu 

envolvimento com a programação do carnaval, mas após esse período ela vai fazer questão vir a esta 

casa para se apresentar. Para findar, quero agradecer de coração a todos os funcionários da prefeitura 

pela ajuda nesse momento tão difícil que foi a enchente; o esforço foi intenso dos funcionários, do 

executivo, dos vereadores, nossos municípios vizinhos, parabéns a todos. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- obrigado vereador Marcio. Com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Graceli 

Estevão Silva (vereadora):- Eu volto novamente a essa tribuna, desculpe não citar nome de todos, 

mas todos são bem vindos. Eu sei que os senhores já perceberam que o assunto é o mesmo para todos 

nós, mas não tem como deixar dizer o quanto devemos agradecer de coração por ter sido salvos de 

toda essa catástrofe, eu senti na pele essa situação. A prefeitura se mobilizou de uma tal forma que foi 

comovente, como se fosse um exercito; ela está de parabéns. Então eu quero agradecer aqui a todos 

funcionários da prefeitura que forma incansáveis que tinham hora para começar, mas não tinham hora 

para terminar. Não faltou alimentação, não faltou vestuário, não faltou água tratada. Visto que em 

Cachoeiro está muito difícil a questão da segurança que ainda não está seguro, parabenizo as 

indicações do vereador Jovaci, do vereador Cláudio, do Márcio, do presidente. Acho que todas as 

indicações são de suma importância. E a indicação do dia internacional da mulher foi maravilhosa; 

dona Maria é uma representante incrível para todas nós mulheres e tenho certeza que foi uma escolha 

muito feliz. Eu vi o Gilmar Rovetta, que veio falar um pouco sobre os recursos que vocês vão receber 
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para a comunidade Linda Aurora, foi pedido a tribuna livre semana passada e hoje está aqui para 

mostrar a importância da valorização da cultura. Meu muito obrigada e boa noite. Paulo Caldeira 

Burock Junior ( Presidente):- Obrigado vereadora Graceli Estevão. Com a palavra o vereador Thiago 

Delorence Gava. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Retorno ao segundo expediente, 

cumprimento a presença de todos. Gostaria de estar falando do projeto de subvenção, onde auxilia a 

comunidade Linda Aurora para estar promovendo o evento cultural no município. Eu sou favorável a 

esta iniciativa, porque um evento desse porte ajuda a mover a economia, o comércio; quero 

parabenizar as palavras do Gilmar Dorigo, me viu crescer; parabéns Gilmar. Quanto a resolução, a 

homenagem à Dona Maria, a dona Maria do doce como a Graceli mencionou. Dona Maria é uma 

senhora de trajetória incrível, uma mulher batalhadora e guerreira. Acredito que vai ficar muito bem 

representado o dia internacional da mulher. Falando também a indicação do vereador Cláudio; 

Vereador? Cláudio? Claudio? Psiu!  Quero parabenizar sua indicação quanto aos estudantes de nível 

superior que usam o transporte escolar, eu também já fiz uso desse ônibus e a preocupação do vereador 

Cláudio é pertinente e muito válida. Então parabéns pela sua iniciativa e quero dizer que estou de 

acordo. A vacina da febre amarela chegou no município, tenho percebido a força de vontade dos 

servidores para com a população do nosso município. O município já vacinou quase todo o interior. 

Estamos seguindo o cronograma, está dando certo, os resultados estão sendo muito bons. Tem 

possibilidade lá na frente, depois de vacinar todos os nossos munícipes, em vacnar os trabalhadores 

das empresas também. Hoje aconteceu a prestação de contas da secretaria de saúde do terceiro 

quadrimestre de 2016. Hoje quero registrar a presença do vereador Marcio, Graceli, Junior. É de 

grande importância na prestação de contas, nós estarmos presentes. Para encerrar as minhas falas, vou 

comentar sobre a enchente que pegou nosso município de surpresa; graças a Deus não tivemos vítimas, 

a secretaria de saúde desenvolveu um trabalho de ajuda, eu fiquei com um grupo atendendo a ilha, 

fazendo levantamento dos bens materiais perdidos, tínhamos ali presente médicos, psicólogas, a 

secretaria de ação social tem dados sobre os acontecimentos. Fizemos a distribuição de hipoclorito de 

sódio para que as pessoas usar ao lavar as roupas, a casa para que assim pudessem matar os germes. 

Pessoas que tiveram contato com a enchente fizemos contato sobre o calendário de vacinação. Eu fico 

feliz por tudo o que aconteceu, em não ter vítima. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior ( 

Presidente):- Com a palavra, o vereador Jovaci Duarte Lopes. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- 
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Gostaria de cumprimentar as pessoas que chegaram após as minhas falas. Gostaria de estar fazendo a 

defesa de algumas indicações. Fiz uma indicação para que possa fazer estudo de como fazer a coleta de 

lixo na comunidade Santa Maria. E toda água que cai no alto Santa Maria, ela atravessa na 

comunidade Fura Olho, onde eu resido. Então eu gostaria de juntar com o pessoal da saúde juntar 

forças, porque nós queremos o melhor. A respeito da outra indicação é que hoje a estrada que vai para 

Santa Maria, tem muitas valetas, então eu sugiro que seja tapado o buraco, então eu me coloquei a 

disposição e já falei com o prefeito, estou dando um tempo, estou a disposição para ajudar, precisamos 

agilizar e colocar para funcionar. Nós temos o material para fazer e estamos a disposição. Outra 

indicação que eu fiz também para a independência é que em frente a entrada da antiga pedreira, nós 

temos um ponto que tinha uma cobertura e que hoje não existe mais que deixam aproximadamente 

vinte crianças sujeitas ao sol, a chuva e estamos aqui a disposição para ajudar no que for preciso. 

Paulo Caldeira Burock Junior ( Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Sandro 

Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Primeiro quero agradecer a Deus por estar aqui mais 

essa noite, agradecer a Mesa, aos funcionários e colegas vereadores. Primeiro queria falar dessa chuva, 

dessa catástrofe que aconteceu conosco, mas papai do céu mandou e nós vamos ter que aceitar, quem 

somos nós dizer não? Mas eu queria parabenizar os secretários, porque eu nunca vi uma ação tão 

rápida como a que aconteceu em Atílio Vivacqua. Os funcionários gente, todos os funcionários da 

prefeitura foram incansáveis. O prefeito Almir se colocou a disposição, colocou todo o secretariado e 

funcionários em uma belíssima ação. Quero parabenizar a todos os vereadores que de alguma forma 

direta ou indiretamente se colocaram a disposição para ajudar a todo custo. Quero Parabenizar você, 

Gilmar, pois parabenizando você eu parabenizo toda a comunidade. Eu sei que uma festa dessas não é 

fácil, eu já organizei algumas, sei o tamanho da dificuldade. Parabéns. Quero falar também, presidente 

sobre a questão dos seguranças nos bancos. Uma pessoa do sicoob, meu amigo particular me procurou 

e falou que se eles tiverem que colocar segurança nos postos de autoatendimento, simplesmente terão 

que fechar o caixa eletrônico quando o banco fechar, porque o sistema de segurança do banco não 

permite que uma pessoa fique lá dentro por determinado tempo. Sugiro que nós possamos convidar os 

representantes desses bancos para poder explicar essa situação. Sem mais para o momento, agradeço. 

Paulo Caldeira Burock Junior ( Presidente):- Obrigado vereador. Sobre essa questão dos bancos eu 

tenho duas preocupações; a primeira é a questão da população, a segurança da população; a segunda 
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preocupação é a pressão dos banqueiros, então nós temos que ter essas duas preocupações. Eu pedi ao 

Sicoob para protocolar uma justificativa do por quê o não cumprimento da lei que já está em vigor, 

reclamei com eles que eles tiveram um prazo de noventa dias para pedir revisão, porém não fizeram. 

Nós temos que ver a necessidade dos caixas eletrônicos no nosso município, analisar  justificativa do 

sicoob e ver se é coerente; nós sabemos que os bancos são as maiores instituições que lucram com a 

população e nós não podemos deixar eles ganhar em tudo. Gostaria de convidar o vereador Marcio 

para assumir a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Eu gostaria já de iniciar 

cumprimentando algumas pessoas que não estavam aqui no inicio. Sejam bem-vindos! Com relação 

aos projetos em pauta, eu vejo como o Gilmar colocou aqui, a comunidade Linda Aurora vem 

realizando um trabalho cultural e nós precisamos disso. Então já declaro aqui que estou completamente 

de acordo com esse projeto. Em relação ao projeto de resolução que coloca nossa querida Dona Maria 

Alves como a homenageada pelo dia internacional da mulher, se você entrar no colégio, vai verificar o 

carinho que os estudantes têm pela Dona Maria. As vezes os alunos são tão mal vistos, mas o carinho 

que aqueles alunos tem pela dona Maria é maravilhoso. Ela está naquela escola desde a primeira turma 

que se formou naquela escola no ensino fundamental. O projeto que foi apresentado em relação às ruas 

localizadas de frente ao fórum, eu vejo extremamente necessário as ruas no centro da cidade estar 

regularizadas. Com relação a reunião da CESAN que eu estive presente junto com o vereador Cláudio, 

vejo uma “disparidade”  muito grande e uma falta de responsabilidade da CESAN para com o nosso 

município. Então a CESAN veio aqui se colocar como a boa menina que até maio entrará em 

funcionamento e que a gente deveria aceitar, mas nosso intuito não é esse. A CESAN veio colocar para 

nós que ela não é a principal beneficiária e que nós devemos cuidar do rio, mas ela ganha muito, lucra 

muito com isso. Com relação ao Alto São José, na semana passada eu indiquei um calçadão com 

ciclovia e uma área verde ao secretario de estado, o prefeito já concordou, inclusive ele mesmo já falou 

que é um interesse dele também. Colocar também a presença do senador Ricardo Ferraço que se 

comprometeu conosco com a recuperação daquela ponte perto da igreja católica. Muito obrigado. 

Marcio Silva da Conceição (Vice-presidente):- Retorno a vice-presidência. Paulo Caldeira Burock 

Junior ( Presidente):- retornando aos nossos trabalhos, nós temos também um pedido de tribuna livre 

do Sídio, eu gostaria de perguntar aos senhores se há alguma objeção, temos? Não? Ok. Vamos 

colocar em votação os Projetos. EM VOTAÇÃO Projeto de Lei 05/2017 que Autoriza ao município de 
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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 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):- meu voto também é 

favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução n° 02/2017 que CONCEDE A 

HOMENAGEM DENOMINADA "TÍTULOS HONORÁRIOS DE HONRA AO MÉRITO AO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER" PARA 2017 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:- Presidente, eu sou favorável, mas gostaria 

de deixar aqui que toda vez que vier para esta casa um projeto de Resolução, que toda Mesa Pudesse 

estar assinando; vereador Cláudio é 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):- meu voto também é 

favorável. Aprovado por unanimidade. Ata da 2ª Sessão Ordinária do Ano de 2017. Vereador Pedro de 

Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 
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(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):- meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade. Agora concedemos a 

tribuna ao Sídio por um tempo de cinco minutos. Sídio Santana (Tribuna Livre):- Gostaria de 

desejar uma boa noite a todos, a minha presença aqui se faz por um unico motivo: agradecer! Pessoas 

estavão na enchente por unico motivo: ajudar. A solidariedade e ajuda foi tão rápida e tão grande que a 

população ficou espantada eu fiquei espantado. Fiquei feliz pelas atitudes de vocês como pessoas, não 

como vereadores. Diante de tudo isso, decidimos fazer uma missa em ação de graças no dia 17, porque 

a chuva trouxe lama, mas trouxe muita união também. É de espantar ver como as pessoas de uma 

comunidade falam a respeito de outras que nem conheciam , estando dentro da casa delas ajudando. 

Isso é de emocionar. Quero convidar vocês para sexta-feira agora, dia 17 com a missa as 19h, onde eu 

pedi autorização ao Padre, que se fizesse presente um membro de uma outra congregação para que 

fizesse um momento de reflexão. Fui a Cachoeiro, trouxe muitas doações de lá de pessoas, empresas, 

supermercados, todos sem fins... sem interesses. E gostaria de avisar que apesar do estado de 

emergência, não vamos tirar esse momento de cultura do nosso municipio que é o carnaval, vamos 

mostrar a todos que apesar de todas as coisas, nós somos fortes, que podemos sim fazer bonito. Meus 

agradecimentos e meu boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Eu gostaria 

de colocar uma outra questão em votação, uma votação rápida. No dia primeiro de março nós temos 

uma sessão ordinária marcada e é quarta-feira de cinzas, normalmente um dia que é ponto facultativo e 

nós gostaríamos de saber se nós mantemos ou desmarcamos a sessão. Há algum vereador contra em 

desmarcarmos a Sessão? Então está adiada a sessão de quarta-feira no dia primeiro de março. 

Passamos agora para o horário de liderança. Convido a vereadora graceli Estevão. Vereador Jovaci? 
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Vereador Cláudio? Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Não saiu dessa casa nenhuma demanda 

do vereador Cláudio questionando o carnaval, eu apenas questionaei a situação do municipio que 

decreta o estado de emergencia e tendo finalidade de reucrsos com gastos “...?”. Nós sabemos que em 

2005 na gestão do Helio Lima, não teve carnaval porque também pegou o municipio num estado 

complicado de chuva. Estou apenas querendo organizar a parte juridica. E em relação à ECO, 

presidente, ficou decretado a nível federal que só pagaria “ISS” aos municipios que tivessem postos de 

pedágio. Acho que temos que insistir sim , mas atentemo-nos para essa situação. Finalizando, 

demonstro a minha tristeza ao visitar a escola do Alto Niteroi que teve sua televisão roubada e acredito 

que podemos estar providenciando uma nova TV. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o vereador sandro. Com a palavra o vereador 

Roberto Alemonge. Agradeço de uma forma muito especial a presença de todos. Declaro por encerrada 

essa Sessão, realizada no dia 15 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, 15 de fevereiro  de 2017. 
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