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ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO 

VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2017.  

Aos vinte e dois 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):- Gostaria de convidar os vereadores para que possam tomar os seus 

lugares. Dou por aberta a quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atílio 

Vivacqua do ano de 2017. Convido a compor a Mesa o Vice-presidente, Exmo. Sr. 

Marcio Silva da Conceição para tomar seu assento. Convido o Secretário, Exmo. Sr. 

Thiago Delorence Gava e o assessor jurídico Dr. Moacyr Scardua Travaglia. Gostaria de 

convidar de uma forma muito especial o vereador “Carlinhos” do PDT de Cachoeiro de 

Itapemirim. Gostaria de convidar o vereador Thiago Delorence para fazer a leitura do 

texto bíblico que se encontra em 1° Pedro capitulo 5, versículo 01 a 04. Thiago 

Delorence Gava(Secretário):- Função dos presbíteros -* 1 Faço uma admoestação 

aos presbíteros que estão entre vocês, eu que sou presbítero como eles, testemunha dos 

sofrimentos de Cristo e participante da glória que vai ser revelada: 2 cuidem do rebanho 

de Deus que lhes foi confiado, não por imposição, mas de livre e espontânea vontade, 

como Deus o quer; não por causa de lucro sujo, mas com generosidade; 3 não como 

donos daqueles que lhes foram confiados, mas como modelos para o rebanho. 4 Desse 

modo, quando aparecer o supremo Pastor, vocês receberão a coroa de glória que não 

murcha. 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, quarta sessão ordinária de 
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2017, dia vinte e dois de fevereiro de 2017. Vereador Pedro Oliveira Sampaio? Pedro 

Oliveira Sampaio:- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- vereador Thiago 

Delorence Gava 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 Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição 

(Vice-presidente):- 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 

06/2017 que OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO 

VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Projeto de lei nº 07/2017, iniciativa 

da Mesa Diretora, dispõe sobre a instituição de gratificação e dá outras providências. 

Projeto de Lei Complementar n° 01/2017, iniciativa da Mesa Diretora que “Altera a lei 

complementar n° 871/2010 e dá outras providências”. Indicação n° 23/17, iniciativa do 

Vereador Jovaci Duarte Lopes, que sejam tomadas as devidas providencias a respeito da 

implantação e vigencia do selo de inspeção muncipal neste municipio de Atílio 

Vivacqua, no que diz respeito aos derivados de origem animal. Indicação n° 24/17 de 

iniciativa do Vereador Jovaci Duarte Lopes a) Reparo na rede de iluminação publica da 

localidade de Corrego da Fama "perto do Bar do Pedro Jaques" b) Patrolamento e 

Ensaibramento na localidade de Corrego da Fama. Indicação n° 25/17, de iniciativa do 

Vereador Jovaci Duarte Lopes, Providências imediatas e urgentes para a construção de 
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um poço profundo na comunidade de "Recanto", neste municipio de Atílio Vivacqua. 

Indicação n° 26/17, iniciativa do Vereador Jovaci Duarte Lopes, Providencias imediatas 

e urgentes para reparo na rua Paulo Fortunato, n° 14, Saibreira, no município de Atílio 

Vivacqua e proibição de estacionamento na rua supracitada, mesmo que por tempo 

curto, que por ser demasiadamente estreita, prejudicam os moradores. Indicação n° 

27/17, iniciativa do vereador Thiago Gava INDICA A CONVOCAÇÃO DE MÉDICO 

VETERINÁRIO APROVADO NO CONCURSO DE 2016 PARA ATENDER A 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. 

Indicação n° 28/17, iniciativa do vereador Thiago Gava, INDICA A CONTRATAÇÃO 

DE UM FISCAL SANITÁRIO PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITÁRIA DO 

MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Inidcação n° 29/17, iniciativa do vereador 

Claúdio B. Baptista, Indica que seja construído um abrigo coberto em frente a escola 

municipal pró-infancia "Felipe Almeida Andrade" neste municipio de Atílio Vivacqua. 

Indicação n° 30/17, iniciativa da vereadora Graceli Estevão Silva, Indica a contrução de 

uma CAIXA SECA na comunidade Alto São José neste município de Atílio Vivacqua. 

Requerimento n° 02/2017, iniciativa do vereador Thiago Delorence Gava, A 

implantação de um redutor de velocidade do tipo LOMBADA na Rodovia Caminho do 

Campo, no município de Atílio Vivacqua-ES. Informo que o redutor deverá ser 

construído na localidade de Corrego da Fama, próximo ao comércio do Senhor Pedro 

Jaques. Requerimento n° 03/2017, iniciativa vereador Thiago Delorence Gava, A 

implantação de um redutor de velocidade do tipo LOMBADA na Rodovia Caminho do 

Campo, no município de Atílio Vivacqua-ES. Informo que o redutor deverá ser 

construído na localidade de Corrego da Fama, próximo ao comércio do Senhor 

Sebastião C. Dias (TIÃO CARECA). Requerimento n° 04/2017, iniciativa vereador 
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Thiago Delorence Gava, A implantação de um redutor de velocidade do tipo 

LOMBADA na Rodovia Caminho do Campo, no município de Atílio Vivacqua-ES. 

Informo que o redutor deverá ser construído na localidade de Corrego da Fama, em 

frente a  IGREJA SANT’ANA. Ata da 3ª Sessão ordinária de iniciativa do poder 

legislativo. Sem mais para o momento passo a palavra ao presidente da Casa. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Antes de iniciarmos o primeiro expediente, 

gostaria de informar que nós tivemos alguns probleminhas de som na sessão passada e 

esse problema foi solucionado graças ao nosso amigo Sidney; era a revisão da Mesa. 

Dando prosseguimento, está aberto o primeiro expediente com o tempo de cinco 

minutos. Com a palavra oVereador Líder, Pedro de 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, 

nosso colega vereador de cachoeiro, Carlinhos; nossos colegas vereadores, servidores. 

Como não temos nhenhum projeto que veio do executivo para essa sessão, retornarei no 

segundo expediente e aqui deixo o meu abraço. Muito obrigado. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador Pedro de Oliveira Sampaio, com a 

palavra o vereador Thiago Delorence Gava. Thiago Delorence Gava (Secretário):- 

iniciando as minhas falas no primeiro expediente desta Casa, quero agradecer a Deus 

por mais uma noite de trabalho, agradecendo a Deus eu cumprimento toda a Mesa 

Diretora, o vereador amigo Carlinhos que nos prestigia essa noite, todos os 

funcionários, e munícipes presentes, Mary Rute, José, Batista, Ademir, Kleber, Lelinho 

enfim, todos. Gostaria de mencionar aos senhores vereadores e munícipes que se fazem 

presente que no ano de 2015 foi iniciado uma pós-graduação para os funcionários da 

secretaria de saúde no setor de vigilância sanitária, onde os servidores que participaram, 
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concluíram no dia 04/02/2017 com um projeto de reformulação do código sanitário do 

município, trazendo todas as normas da vigilância sanitária atual e que esse trabalho 

seja uma proposta do executivo. Gostaria também nesse primeiro expediente, 

parabenizar a associação das igrejas evangélicas que nesse último sábado realizou um 

culto de adoração a Deus na praça. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador Thiago Gava, com a palavra o vereador Cláudio 

Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Boa noite a todos da Mesa, 

vereadores, gostaria de estar cumprimentando as pessoas que nos prestigiam aqui esta 

noite! Cumprimentando o meu amigo pessoal “Mateus?” assim estendo os meus 

cumprimentos a todos os presentes. Presidente, nós gostaríamos de dar as boas-vindas 

ao nosso amigo vereador de Cachoeiro de Itapemirim; esta Casa fica muito feliz com a 

presença de vossa excelência. Presidente, a nossa preocupação nesse horário inicial é o 

que o povo todo tem nos cobrado, preocupados com a questão do nosso carnaval e isso 

realmente preocupa como parlamentar porque nós somos a voz da população e as 

pessoas têm essa liberdade de nos perguntar. Eu vi em todos os municípios reuniões 

acontecendo, câmara, Prefeito, secretários e eu não fui chamado em momento nenhum 

para uma reunião até para dá alguma sugestão, uma reivindicação. Vi hoje no jornal que 

Conceição do Castelo fará o carnaval depois de acertos com reuniões da câmara, 

prefeito e secretários. Nós estamos aqui muito preocupados com a segurança, mas 

também preocupados com o lazer que é direito da população e presenciamos algumas 

pessoas falar que a juíza vai multar os blocos que sair, e eu acredito que o estado só 

entra entre duas pessoas que não tem acordo e não acredito que um juiz ou juíza proibirá 

qualquer manifestação de direito do lazer humano. Então nesse primeiro expediente, a 

minha grandiosa preocupação é termos a responsabilidade de que se não nos 

organizarmos não temos como dá segurança, mas que também não podemos fazer de 
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nosso município, um município de terra de ninguém. No grande expediente presidente, 

temos alguns assuntos para estarmos defendendo e dizer que quanto vereador nós 

estivemos e estaremos em defesa de todo povo Atiliense. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Obrigado vereado, com a palavra a vereadora Graceli Estevão. 

Vereadora, só um minutinho, gostaria de informar ao vereador Cláudio que nós 

realmente não recebemos nenhum convite formalizado para partcipar de nenhuma 

reunião, então não foi nenhum erro dessa, a onde não foi protocolado realmente nenhum 

convite e por isso não tivemos nenhuma informação para os senhores. Obrigado 

Vereadora. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Quero primeiramente agradecer a 

Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta Casa de Leis e assim cumprimento ao 

presidente da Casa, ao Vice-presidente, secretário, ao Dr. Moacyr, gostaria de estar 

cumprimentando a Mary Rute representante da Casa acolhedora e todos presentes, a 

equipe de foliões, sejam bem vindos. Eu vi nesse primeiro expediente primeiramente 

para falar dos eventos da semana passada , onde nós tivemos uma missa muito bonita ao 

ar livre no Beira Rio, uma missa de agradecimento a Deus por tudo o que nosso 

município passou e, no sábado, tivemos um culto grandioso na praça da Ana Busato, foi 

muita boa a adoração ali naquele local, saí dali com a alma lavada. Muito obrigado e até 

mais tarde. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereadora, com a 

palavra o vereador Roberto Alemonge. Com a palavra o vereador Jovaci Duarte Lopes. 

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

por mais esse dia; cumprimentar o presidente Junior Burock, o vice Marcio e toda mesa 

diretora, meu amigão do peito Carlinho, meu companheiro de partido, cumprimentar 

também os nobres colegas vereadores; eu só tenho a agradecer a Deus e no segundo 

expediente temos mais assuntos, obrigado! Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Marcio Silva da 
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Conceição. Marcio Silva da Conceição (Vereador):- Boa noite a todos, gostaria de 

cumprimentar toda a mesa diretora, o vereador Carlinhos, cumprimentar aos meus 

amigos vereadores, aos servidores dessa Casa, a Quézia, a Vania, Roseni, o Gabriel, o 

Sidney, patabéns pelo trabalho que você vem exercendo com muita determinação. 

Parabéns por ter resolvido nosso problema, estou muito agradecido. Queria dá uma boa 

noite a todos vocês que estão aqui hoje, amigos e amigas e em especial os meus alunos 

do meu projeto GACAV; minha postura aqui hoje é pra vocês, se eu estou aqui hoje é 

pra vocês. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador Marcio, com a palavra o vereador Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli 

(vereador):- Queria agradecer a Deus primeiramente por podermos estar aqui mais essa 

noite. Cumprimentar o Juninho Presidente, Marcio, Thiago, Dr. Moacyr, o vereador de 

Cachoeiro Carlinhos, todos os vereadores, aos funcionários, todos presentes aqui hoje, 

sejam muito bem-vindos. Thiagão, gostaria de falar com você que os pedidos dos 

redutores no caminho do campo, nós temos que fazer os pedidos ao deputado orque o 

caminho do campo é de concessão do estado. No segundo expediente a gente volta a 

falar sobre o carnaval, as consequencias e o que podemos fazer para que entremos em 

um consenso. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereador Sandro, gostaria de pedir ao vereador Marcio para assumir a 

presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Cumprimento mais uma vez a todos 

os presentes aqui, a Mesa e de uma forma especial já aviso que nossa próxima sessão 

será a sessão solene em homenagem a todas as mulheres, onde vai passar a faixa de 

representação a Dona Maria Alves. Com relação ao carnaval, eu gostaria de deixar bem 

claro- não sei onde houve um desentendimento que chegou na rua sobre a Sessão 

passada- que o vereador Junior estava se colocando contra a execução do carnaval. 

Gostaria de deixar bem claro que é muito pelo contrário, na semana passada quando foi 
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debatido e discutido o estado de calamidade do municipio, não a segurança, o vereador 

Junior se pronunciou a favor pelo menos do desfile dos blocos; então quero deixar bem 

claro que na Sessão passada eu estava com este posicionamento, de defesa da realização 

do desfile dos blocos do município, a onde o cancelado, que na verdade não é 

cancelamento, é uma suspensão do carnaval. Mais uma vez eu reforço que o vereador 

não é contra o desfile dos blocos, ele é a favor da segurança, a favor de que as coisas 

aconteçam com total segurança. Nesse primeiro expediente era só isso que eu queria 

faalr, muito obrigado. Marcio Silva da Conceição (Presidente ad’ hoc):- Volto a 

Vice-presidência. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Abrindo o segundo 

expediente, eu gostaria de informar que o projeto de lei n° 07/17 e o projeto de lei 

complementar n° 01/17 nós só votaremos o regime de urgência e será votados na 

próxima sessão, pois nós iremos complentar algumas informaçãoes referentes ao 

impacto financeiro. Dando seguimento a sessão, passo a palavra ao vereador Pedro 

Sampaio por um tempo de quinze minutos. Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- 

Assim quero cumprimentar ao demais que no primeiro momento não se encontravam 

nesta Casa, estendo minha saudação a cada um de vocês. Quero falar do projeto 06/2017 

de iniciativa do presidente, sobre a nomeação de duas ruas de nome “Ciro Carvalho” e 

“Alzira Magalhães Braga”. Na verdade quero dizer que sou favorável ao projeto de 

nomeação das ruas. Quero agradecer e parabenizar o trabalho desta casa, desta Mesa, 

pela competência que, com certeza presta um serviço maravilhoso; parabéns a mesa 

diretora. Quero mandar um abraço ao prefeito municipal, Almir Lima Barros pelo 

trabalho que está sendo feito, pelas execuções de alguns atendimentos em estradas 

municipais, os atendimentos aos senhores vereadores. Quero parabenizar aos operadores 

de máquinas que estão trabalhando com muita disposição, que estão trabalhando com 

muita garra e determinação, prestando uma serviço de qualidade. Na comunidade de 
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Santa Maria também, tive informações, quero levar essas palavras vereador Jovaci, que 

a partir de amanhã já teremos as máquinas fazendo ulguns trabalhos nessas estradas e 

em breve teremos tudo resolvido. Então quero aqui fazer essas considerações e 

parabenizar todos os vereadores pelas indicações. Dizer ao vereador Thiago Gava, no 

caminho do campo próximo ao Sebastião, eu estarei imediatamente falando com o 

executivo a respeito da situação. Pode ter certeza que os prefeito estará tomando as 

medidas relativas a situação. Quero deixar aqui também as minhas considerações aos 

eventos como se falavam aqui; isso trouxe uma solidariedade e uma grande 

conscientização do nosso povo. Mais uma vez quero deixar um grande abraço em nome 

do prefeito e dizer que estamos todos abertos a acolher todas as indicações dos 

senhores. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador Pedro, com a palavra o vereador Thiago Delorence Gava. Thiago Delorence 

Gava (Secretário):- retorno ao segundo expediente cumprimentando aos novos colegas 

que não cumprimentei no primeiro expediente. Antes de ler as indicações que temos 

para essa noite, gostaria de mencionar que nesta segunda-feira estive presente no 

gabinete do deputado Melo Coimbra, deputado Federal do PMDB, onde realizamos essa 

visita com finalidade buscar emendas e recursos para a educação e alguns setores do 

executivo. Tenho o compromisso de estar ajudando com essa emenda para o nosso 

município; agora é o momento de correr atrás. O recurso para urbanização da nossa 

praça central no município, o deputado tem na sua organização alguns recursos voltados 

para a urbanização de praças. Quanto ao requerimento que o vereador Sandro 

Mencionou, nós fizemos o requerimento destinando ao secretário de obras públicas do 

estado, Sr. Paulo Ruy.  Nós temos que estar indicando requerendo, o que for necessário 

para a segurança desta localidade. A indicação 02/2017 é próximo a casa do Sr. Pedro 

Jaques. A indicação 03/2017 é a mesma indicação, uma implantação de uma lombada, 
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mas próxima a casa do Sebastião Custódio. A indicação 04/2017 é mais uma lombada 

próxima à igreja Santana também visando a segurança. A minha outra indicação é 

quanto a convocação de um médico veterinário que passou no concurso, pois nós não 

temos um médico veterinário para inspecionar os estabelecimentos que atendem 

produtos de origem animal. A vigilância sanitária precisa garantir ao munícipe o selo de 

qualidade desses produtos. Gostaria aqui também de mencionar que o vereador 

presidente oficialize a secretaria de educação no quesito merenda escolar; eu tenho filho 

na creche que começou esse ano e eu tenho ouvindo pais e mães questionando a 

merenda escolar. Eu não tive ainda a oportunidade de fazer presença e visitar, mas peço 

ao presidente que oficialize isso com a educação, pois tenho ouvindo que na merenda 

está faltando alguns itens. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador Thiago, com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Enquanto o vereador 

vem pra tribuna eu gostaria Thiago e acredito que nós poderíamos solicitar a secretaria 

de educação, o cardápio para nós podermos chegarmos nas escolas e fazer a vistoria. 

Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Presidente, eu vou fazer um pouco 

diferente, eu vou conceder uma parte de dois minutos ao vereador Thiago para concluir 

o que ele tem pra falar, porque para a gente que tem filho na escola isso é preocupante. 

Thiago Delorence Gava (secretário):- Obrigado vereador Cláudio, eu fico feliz porque 

quando a gente lida com vida, eu trabalho na área da saúde, nosso papel é atender bem, 

com humanidade, carinho. Não que nossas escolas atendam mal, nossas escolas são 

ótimas. As escolas estão de parabéns no quesito organização e aconchego, mas eu fico 

preocupado com o alimento. É importante investigarmos e trabalharmos nisso para 

podermos descobrir o que nós como vereadores podemos fazer, pois nossas crianças 

merecem o melhor; e se alguém nos questionar poderemos ser capazes de responder, 

mostrar o cardápio, os pais têm o direito de saber o que suas crianças estão comendo. 
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Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Presidente, o vereador Pedro como Líder, 

obrigado por lembrar, nós temos um pequeno tempo, aí eu deixei para falar. Temos 

alguns agradecimentos, temos algumas críticas. Acredito que as pessoas do carnaval 

estão aí, não fizeram por escrito, mas até por questão tirar dúvidas, porque já me 

falaram que eu fui contra carnaval, eu acho que a forma como as questões saem da 

Casa, Vereador Jovaci nos deixa...tentam nos deixar mal com a população, mas quem 

nos conhece sabe; até pela soberania do plenário, acredito que o senhor concorde, acho 

que devemos convidar o Alex e Sídio para poderem vir aqui para saber o que eles estão 

pensando, por nós temos que ter essa preocupação também com o pensamento deles 

para a gente manter a harmonia do parlamento, executivo e população. Presidente, a 

indicação para contratar o vigia, foi feito um processo seletivo, acredito que agora vai 

conseguir acertar e fiz também a inidcação de um onibus escolar pedindo que possa 

estar passando proximo a UNOPAR, fui informado que também foi atendido. A gente 

fica preocupado também com a indicação vereador, porque daqui a pouco a minha 

preocupação é ter muito papel e pouca resolução. Entaão a gente tem que acompanhar e 

eu tenho acompanhado, o vereador Pedro disse, a máquina realmente ficou a nossa 

disposição na estrada da vendinha, eu falei que a estrada tem três vereadores e um 

secretário municipal que é o vereador Junior, vereador Marcio eVereador Cláudio que é 

residente ali e realmente trabalharam muito fazendo todo o atendimento dos produtores 

nessa semana, inclusive o produtor Cláudio Bernardes. Talvez as pessoas estão ouvindo 

“foi lá atender o vereador”, mas ela atendeu a comunidade e, eu, como munícipe pago 

imposto tenho direitos. Não houve diferença de atendimento não. Presidente, o vereador 

Jovaci falou do selo, é um sonho, parabéns aí pela indicação, vamos trabalhar para 

colocar em prática; então sem exceção de vereador A, vereador B, vereador C, a gente 

está aqui para congratular a população com uma política idealista, sincera, com ética, 
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mas principalmente, respeitando o nosso cidadão. Eu estou na Câmara de segunda a 

sexta e vocês nunca vão me ouvir falar que o vereador tal não vem; se não vem é 

problema dele, eu venho atender o povo, é uma prerrogativa minha, eu amo o estar 

vereador, eu amo o que faço, eu estou aqui de corpo e alma, dedicado ao verdadeiro 

papel fiscal do nosso município. Hoje eu tive um servidor aqui denunciando assédio 

moral da secretaria; desde a gestão passada ele não tem uma gratificação, uma hora 

extra e todos os demais têm; então nós não podemos deixar isso acontecer. O Thiago foi 

secretário dele, hoje ele [...?] o Thiago. Então isso, presidente não combina comigo, se 

eu tiver que dá a bênção e balançar a cabeça, não combina. Ele está desde junho do ano 

passado sendo perseguido e não conseguiu um plantão. Isso nós não podemos permitir. 

Eu, presidente, estou orientando ele dentro das legalidades, por que nós não podemos; 

nós tivemos aí 5.227 votos e essa votação nos anima e ao executivo em fazer a 

diferença. Nós devemos tratar bem as pessoas independente do partido político. Vocês 

acham que só porque o vereador Jovaci e o Vereador Thiago não subiram no mesmo 

palanque eu vou destratar vocês? Pelo contrário. Nós temos aqui presidente muitas 

coisinhas para falar, mas o tempo é curto. Em relação aos projetos de lei sou favorável à 

denominação das ruas, parabéns. As nossas indicações hoje gente do abrigo, lá na 

escola Felipe Costa os pais ficam esperando seus filhos no sol quente ou na chuva 

porque não tem cobertura na frente da escola. E também vira um ponto de ônibus que 

pega o “transpope”. Essa questão presidente que a gente vai deliberando, vou até pedir 

desculpas ao líder do prefeito, ao vereador Márcio, Jovaci e ao vereador Thiago, por que 

todas as indicações de vossa excelência. Por que quando o vereador Thiago, do vereador 

Sandro de um redutor de velocidade, com certeza o coração dele a fez, então todas as 

indicações de vossa excelência eu abraço com o meu coração, sendo favorável, sendo 

defensor, então quero parabenizar todos os vereadores e pedir não tenhamos acumulo de 
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requerimento, pois uma estão sendo atendidas e outras não.  E queria dizer que a única 

vaidade que eu tenho é simples, eu quero chegar no dia 31 de dezembro de 2020 e falar 

com o povo de Atílio Vivacqua: Obrigado pela votação expressiva que vocês me deram, 

eu lutei por vocês e cumpri meu papel, trabalhei, amei Atílio Vivacqua. Um abraço a 

todos que Deus abençoe vocês e estamos juntos. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- obrigado vereador, com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Graceli 

Estevão Silva (vereadora):- Quero cumprimentar a todos que ainda não cumprimentei, 

muito obrigado por todos vocês estarem aqui. E os funcionários da Casa também. Eu 

gostaria de estar pegando um gancho na questão da merenda escolar, porque eu também 

tenho um neto estudando e criança tem um paladar muito seletivo. Nós temos uma 

nutricionista e pelo fato de estarmos no inicio do ano tem esses [...?], mas uma vez que 

já tem merenda, tem que ter esse suprimento necessário. Como presidente da Comissão 

de Educação, na proxima sessão eu vou trazer informações pertinentes sobre essa 

questão. Eu gostaria de agradecer e parabenizar ao vereador Jovaci pela indicação no 

tocante ao selo municipal. Em 2004 nós tentamos implementar essa questão, mas não 

deu prosseguimento justamente porque não tínhamos o médico veterinário e hoje temos 

um concursado, então porque não seguir em frente? Porque hoje nós sabemos que a 

questão da alimentação, dos estabelecimentos da saude, os bares, mercados; hoje tem 

que ser realmente inspecionado para podermos evitar danos, doenças e outros. Então 

parabéns, e quero falar a respeito da indicação do fiscal também. Thiago, voce falou da 

questão do código sanitário, vocês vão reformular porque até então está, como se diz? 

Parado. Isso vai ser muito bom para que nossa população possa ficar cada vez mais 

assistida. Eu gostaria de estar também defendendo uma indicação que eu fiz em relação 

a construção de uma caixa seca na comunidade de Alto São José; isso foi pedido por um 

representante da comunidade e fica justamente situada em frente ao ponto de onibus em 
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frente a igreja. Ali, quando chove, e olha que nós estamos em uma época de chuva, 

graças a Deus e que venha a chuva de março, né! Então a construção dessa caixa seca 

vai melhor muito a situação vivida pela comunidade. Esse pedido foi feita a gestão 

passada, porém não foi realizada e agora eu acredito que que não vão impedir essa 

realização. Por fim, o carnaval está aí uma grandiosa festa popular, tenho divergencias e 

gostaria de pedir que o que tiver nas atividades, que transcorra na harmonia e eu peço a 

Deus que não haja nenhum incidente, que todos saiam ilesos dessa festivdade. Então eu 

gostaria de estra concendo a palavra ao nobre colega por três minutinhos, concedido a 

palavra. Cláudio Bernardes Baptista (Vereador):- Nós procuramos ao prefeito e o 

vereador Thiago no inicio da eleição da gestão, falando dos contratados da gestão 

anterior que estavão grávidas e o prefeito imediatamente com o acabamento do mês, 

permaneceu com todas as contratadas que estavam grávidas, achei isso muito humano e 

gostaria de deixar registrado em ata, porque se não tivesse feito eu estaria aqui 

criticando também. Entao todas as contratadas que estavam grávidas com finalização de 

contrato permaneceram, todas. São seis mulheres. E quero dizer Graceli que eu fui, sou 

e vou ser uma grande adimirador de vossa excelencia. Graceli Estevão Silva 

(vereadora):- Muito obrigado, vereador. Nós mulheres temos esse compromisso em 

que deus nos concedeu o dom de darmos a luz ao homem. Muito obrigado e boa noite. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- obrigado vereadora Graceli Estevão, 

com a palvra o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge (vereador):- 

Cumprimentar o presidente Junior, o Vice Marcinho, o secretário Thiago, o vereador de 

cachoeiro Carlinhos, o assessor Juridico Dr Moacyr e todos os presentes. Quero 

agradecer ao prefeito pelo trabalho que ele fez hoje na comunidade de Independencia. A 

comunidade mandou um abraço, agradecendo a ele pelo trabalho que foi muito bem 

feito. Quero estar pedindo ao vereador lider do prefeito, Pedro Sampaio, eu estive no 
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Alto do Moitão e vi lá também vários pontos de drenagem. O que depender de mim e se 

precisarem da minha ajuda, pode contar comigo. Sobre o carnaval, tomará a Deus que 

seja um carnaval muito bom e espero que até a sexta a estrada do Moitão vai estar muito 

boa. Então eu agradeço a todos e uma boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- obrigado vereador. Com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Enquanto o 

vereador se prepara para o uso da tribuna gostaria de informar que solicitou para uso da 

tribuna o Sr. Alexssandro Dias Demarce, Sídio Santana e Ademir Torres; então será 

concedido três minutos para cada um dos senhores após as votações. Jovaci Duarte 

Lopes (vereador):- Quero cumprimentar a todas as pessoas que chegaram apos minhas 

primerias falas e gostaria de estar fazendo a defesa das minhas indicações. Fiz uma 

indicação para Corrego da Fama a respeito de lampadas queimadas na chegada da 

localidade. Respeitosamente, como o vereador Cláudio disse, o vereador  é vereador do 

município todo. Então fiz esse pedido ao secretário que possa estar fazendo essas trocas 

de lâmpadas. Fiz um pedido também para fazer na saibreira, nós temos ali tres ruas, o 

nivelamento das ruas. E se possivel também, colocar umas plaquinhas pedindo as 

pessoas para que não estacionem o carro, pois atrapalha as pessoas passarem. Outra 

indicação, fiz uma indicação para a comunidade Recanto, lá na BR 101 próximo ao 

Posto dos Motoristas. Então queria que o executivo pudesse estar vendo a possibilidade 

de providenciar um poço profundo para aquela comunidade. A respeito da inidicação da 

implantação so selo de inspeção municipal, assegurar as pessoas que fazem linguiça e 

outros produtos. Então fica aqui o pedido que possa estar fazendo fiscalizando. Eu 

mesmo faço queijo e estou quase parando porque dessa forma fica muito dificil 

trabalhar. Não porque não tem o selo para trabalhar, mas porque ele não existe. Eu 

fiquei feliz porque o prefeito Almir me ligou ontem e me disse que vai contratar o 

veterinário. E quando falamos de saúde nós sabemos que o assunto é complicado. Fiz 
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uma indicação também o lider do prefeito; me ligou uma pessoa hoje, funcionário 

público, [...?áudio não estava bom]. Gostaria também de estar sendo solidário ao 

vereador Thiago quanto suas indicações e dizer que é muito importante nos 

procuparmos; a pouco tempo eu passei ali proxima a casa do Gilmar Batista e nós temos 

o problema do caminho do campo realmente não ter “estacionamento?” e as suas outras 

indicações são todas legais; essa parceria entre nós é de grande importancia e nós temos 

esse compromisso com a nossa população, com o nosso municipio e estamos aqui para 

lutar por ele. Amanha, se Deus quiser, nós vamos começar a atender a Santa Maria. 

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

vereador Marcio Silva da Conceição. Márcio Silva da Conceição (vice-presidente):- 

boa noite, Sídio, sua esposa a todos. Gente eu queria começar parabizando ao presidente 

da associação de Linda Aurora, pela folia de Reis, parabéns ao chiquitinho pela linda 

folia um evento bom que mexe com a cultura. Queria parabenizar também aos 

funcionários da Cafril que organizaram um torneio beneficente. Parabéns a todos. 

Queria dizer a mary Rute também que nesse mesmo dia o próximo torneio beneficente 

será destinado as crianças da Casa acolhedora. Eu queria tembém deixar uma palavrinha 

a todos que tiveram envolvimento com a programação do carnaval. Eu quero dizer aos 

organizadores do bloco que o há é a suspensão do carnaval, eu tenho certeza que o 

movimento popular vai existir, o ser humano escolhe o melhor para a vida dele. Dizer o 

seguinte, com a suspensão quando a questão da segurança normalizar, a gente fazer um 

carnaval fora de época; já que houve uma suspensão, não foi cancelado. Eu tenho 

certeza que a manifestação popular vai existir. Deixo um abraço a vocês, essa 

manifestação popular tem que existir; agradeço a todos, um bom carnaval e que deus 

abençoe todos os moradores dessa cidade. Um abraço. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- obrigado vereador. Com a palavra o vereador Sandro Duarte. Sandro 
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Duarte Gariolli (vereador):- Bem, eu volto a tribuna, sejam sempre bem-vindos mais 

uma vez. Quero começar parabenizando ao Sídio pela festa, a associação de Linda 

Aurora pela Bela Festa Proporcionada nesse final de semana, queria falar também que 

nós não temos nutricionista ainda; nós estamos preocupados com as crianças da creche. 

Outra preocupação é que foi cancelado o pregão da merenda escolar, questão mais séria 

ainda. Eu vou procurar saber com a Lana, a secretária, não é uma crítica, mas 

precisamos procurar saber para poder estar julgando e passando para as mães. Eu queria 

agradecer a visita do nosso deputado Bruno Lamas do PSB. Tivemos uma reunião no 

gabinete do prefeito, onde se colocou a disposição do município, foi primeria visita, não 

é aquele deputado que quer abraçar todos os municipios e ter voz, mas abraçar poucos e 

fazer para depois ter algo para buscar. E a respeito do carnaval, faço das palavras do 

marcinho as minhas palavras, estarei junto nos ensaio e que seja feita a vontade do 

povo; clro que o prefeito tomou uma atitude mais do que justa devido a essa questão de 

segurança. Essa semana aconteceu uma cavalgada no Córrego dos Monos junto com o 

Cross e fou uma confusão generalizada. Então gente, acho que a atitude do prefeito foi 

justa e adequada para o momento. A manisfestação dos blocos isso aí vai sair, mas não 

devemos diovulgar em uma impressa que o municipio de Atílio Vivacqua vai fazer o 

carnaval e acabar divulgando para os outros municípios, pois nós temos 10 seguranças. 

Sem mais retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- obrigado vereador. Gostaria de convidar o vice-presidente para assumir a 

presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Eu e o vereador Marcio, fizemos 

uma visita a feira familiar onde nós observamos alguns problemas a falta de 

acompanhamento do poder público, do executivo, “a onde” os servidores municipais 

estão reclamando muito da oscilação dos preços de uma barraca para a outra e isso tem 

forçado muitas das vezes o nosso servidor a estar gastando o seu Ticket com pastel 
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porque é o que está mais em conta na feira. Outro problema que nós constatamos na 

feira, tem sido a compra de mercadoria no CEASA, então se é para a agricultura 

familiar, eu acho, acho não, tenho certeza, a familia tem que produzir. Nós precisamos 

produzir e comercializar, assim o nosso povo ganha. Nós nos sentamos com a 

agricultura e vamos marcar uma reunião com os feirantes, mas não para crucificar e sim 

para sentarmos, debater, discutir e encontrar soluções. Com relação ao selo, o vereador 

Jovaci está de parabéns. É extremamente importante a questão desse selo, conte com o 

apoio do vereador |Junior Burock para brigarmos por isso. Em relação ao evento de 

Linda Aurora, foi maravilhoso aquele resgate da cultura local. Sobre o projeto de lei que 

dispoe sobre a denominação de rua Ciro Carvalho e Alzira Magalhães Braga, são ruas 

pequenas, mas no centro da nossa cidade, o vereador Claudio até indicou o calçamento 

das nossas ruas. Gostaria de informar aos senhores que nosso municipio tem 33 ruas não 

registradas. Tenho mapas das ruas que o tadeu nos forneceu. Com relação ao projeto de 

plano de carreira dos servidores desta Casa está desatualizado. Se essa casa quer brigar 

por justiça e melhores condições então ela precisa dá o exemplo. a educação está com o 

mesmo problema; em maio vamos ver se realmente vai ter aumento para todos os 

servidores, mas precisamos mexer no plano de carreira para que esse aumento de maio 

não seja um aumento ilusório, mas um aumento verdadeiro, porque é muito fácil você 

dá o reajuste onde lá no plano de carreira está defasado, então eu vejo que se faz 

necessario que nós vereadores acompanharmos essas questões. Ontem tive uma reunião 

com o prefeito discutindo alguns projetos como o calçadão que linga a entrada do 

município a comunidade de Alto São José, o primeiro parque Industrial do Municipio 

de Atílio Vivacqua. Nós preciamos acompanhar o desenvolvimento do nosso municipio 

para que daqui 5, 10 ou 15 anos não soframos com nossas escolhas. Outro projeto é o 

projeto de revitalização do municipio; já cheguei a conversar com o pessoal da 
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“AeroMav”, onde eles estão interessados em desenvolver o projeto no município. Atílio 

Vivacqua é um município pequeno, facil de se acertar e tenho certeza que com o 

empenho de todos nós. Ontem tive uma reunião com o Padre Maroni, lá na igreja 

Matriz, onde o padre Maroni envolveu alguns empresários de Cachoeiro de Itapemirim 

e aqui do município, pois está interessado em construir um cruzeiro no alto da pedro do 

Moitão, mas não é qualquer cruzeiro, mas um cruzeiro de 15 a 20 metros de alturas, 

com luzes e que girar, com visão em todos os ângulos do município; tem uma equipe 

muito boa de engenheiros dispostos a ajudar nesse projeto. Bem, eu acho que é só. Mas 

gostaria de apenas informar a todos os senhores que em momento algum, este vereador, 

foi contra o carnaval ou se posicionou contra o desfile dos blocos; se houve uma 

interpretação nesse sentido, foi completamente errada porque em nenhum momento saiu 

da boca deste vereador que os blocos não deveriam desfilar, mas muito pelo contrário, 

desde a sessão passada, já saiu a defesa quando não se discutia nem a segurança, mas o 

estado de calamidade pública que o municipio estava vivendo. Muito obrigado a todos. 

Eu gostaria de convidar o nosso nobre colega vereador de Cachoeiro de Itapemirim, 

Carlinhos, a fazer uso da palavra. Carlinhos (vereador de Cachoeiro):- Boa noite a 

todos e todas, quero aqui iniciar minha fala cumprimentando a Graceli, mulher, 

lutadora, é um prazer saber que Atílio Vivacqua teve a sensibilidade de poder escolher 

uma mulher para representar o município. Sou do PDT, fico feliz que os nobres 

vereadores escolheram uma pessoa muito inteligente que sabe transmitir de uma forma 

muito eficiente o papel do vereador. É muito interessante observar nesta Casa, o 

envolvimento de vocês com a população de Atílio. Quero aqui também cumprimentar o 

Moacyr, procurador, mas quero também cumprimentar uma pessoa muito especial que é 

o Batista. Eu visitei esta Casa na legislatura passada várias vezes e se teve um cidadão 

todas as vezes que eu estive aqui, é o Batista. Quando niguém vinha ele estava aqui 
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cobrando dessa casa os direitos dos cidadãos. Ademir Torres, parceiro de 2003 firme. 

Na pessoa do Junior e do Roberto Alemonge falar sobre o Josemar, o nosso vice-

prefeito muito atuante. Quero parabenizar todos os administradores que resolveram de 

uma forma tão rápida o problema das enchentes. No mais, quero aqui ressaltar sem 

prerrogativa nenhuma, peço licença, mas vou fazer um pequeno comentário referente ao 

carnaval. O nosso estado viveu e vive o problema de segurança pública e nós não 

podemos ignorar. Não vou entrar no mérito do governo do estado, das associações, da 

policia, mas no mérito de cancelar esses eventos, de ter essa preocupação com os nossos 

cidadãos que se colocariam nesses eventos para buscar essa diversão. Trago aqui um 

abraço de Cachoeiro, da nossa Câmara Municipal; dizer que todos estão convidados a 

particparem das nossas sessões; nós nos reunimos às terças de 14h as 18h. Muito 

obrigado a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- obrigado vereador 

Carlinhos. Dando prosseguento, gostaria de abrir as votações. Primeiramente vamos 

votar o regime de urgência do projeto de lei n° 06/2017 que oficializa a denominação de 

rua no municipio 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 
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(Presidente):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-

presidente):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- meu voto 

também é favorável. Regime de urgência do Projeto de lei Complementar n° 01/2017 

que altera a lei complentar n° 871/2010 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. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- o meu voto 

também é favorável. Regime de urgencia do projeto de lei n° 07/2017 que Dispoe sobre 

a instituição de gratificação 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 
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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. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- o meu voto 

também é favorável. Votação da ATA da 3ª Sessão Ordinária do Poder legislativo. 

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. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- o meu voto 

também é favorável. Agora vamos VOTAR O PROJETO DE LEI n° 06/2017 que 

oficializa denominação de rua no municipio de Atílio Vivacqua e dá outras 

providências. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte 
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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 o projeto de lei n° 06/2017. Eu gostaria agora de convidar a fazer uso da 

tribuna, o Sr. Alexssandro Dias Demarce com o tempo de três minutos. Alexssandro 

Dias (solicitou tribuna livre):- Boa noite a todos; vim para dizer umas poucas coisas 

sobre o carnaval. Presidente Junior, em momento algum..., o bloco Maluco Beleza sabe 

que seu apoio aos blocos é muito grande, mas a nossa preocupação é o seguinte, nós 

temos uma estrutura hoje de bloco em Marapé que Muqui não tem. Eu estou falando de 

boi.  Nós aqui, temos a nossa tradição de boi, mulinha, Jaguará e outras coisas a mais. O 

nosso bloco tem 15 anos que existe e por questões políticas, nós ficamos aí uns 10 anos 

sem sair. Quem ve um bloco na rua e que acha tão interessante, tão bonito, não sabe o 

que se passa por tras para podermos fazer aquilo ali. Colocar um bloco na rua hoje, não 

se gasta menos que tres mil reais, então é uma dificuldade muito grande, um custo alto e 

essa é a nossa preocupação aqui hoje. O prefeito Almir trouxe uma secretária para o 

nosso município que é nota 10. Entõ se a gente sair com o bloco nós vamos conseguir 

pagar as dividas por assim nós teriamos camisas para vender.o que a prefeitura não 
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cobre o nosso gasto. A sociedade precisa saber, vai ter ou não vai ter carnaval? Nós que 

somos do bloco não sabemos, a sociedade não sabe. O que eu quero dizer é que o bloco 

Maluco beleza vai sair sim, essa é a nossa posição e muito obrigado. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado Alex, com a Palavra Sídio Santana. Sídio 

Santana (solicitou tribuna Livre):- Boa noite a todos, é um prazer e uma honra estar 

nessa casa de novo. Essa semana tivemos uma reunião com o sargento e a secretária, 

muito boa pr sinal, mas não estou aquyi hoje para discutir sobre segurança, mas sobre 

oque você da sua vida, porque se o problema do carnaval for a falta de policiamento na 

rua, então vamos ficar todos em casa, não vai haver ninguém nas estradas, ninguem de 

carro ou a pé, simplesmente ninguém. A gente faz as coisas e temos que assumir os 

riscos daquilo que a gente faz. Então tivemos uma reunião e nessa reunião uma pessoa 

colocou que a prefeitura vai arcar com essas despesas. E também sobre o cancelamento 

do carnaval, iria colocar se os nossos blocos estariam de acordo sobre niguém sair, 

independente de qualquer coisa. Naquele momento me baixou o chiquitinho que eu não 

consegui me segurar [ defeito no áudio]. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado Sídio, com a palavra Ademir Torres. Ademir Torres (solicitou tribuna 

livre):- Boa Noite, quero cumprimentar o Helio Carlos Magalhães, carinhosamente 

conhecido como Carlinhos. Eu conheci Carlinhos num momento muito histórico da 

minha vida. Quero primeiro fazer a defesa intransigente  da nossa secretária de cultura, 

Joelma. Ela deve ter esquecido de me avisar da reunião Marcinho, pois eu queria chegar 

no inicio, mas cheguei no final. Quando eu chego, o Elias se preocupou que iria dá uma 

muntidão de gente em Marapé como na festa de marapé. Aproveitei e fiz um pedido a 

Joelma. Eu disse; Joelma muda o rumo da festa de Marapé. A multidão vem para 

Marapé gastar o imposto de vocês para contratar cantor de nome nacional para fazer 

festa regional; aí aparece tudo quanto é gente nesse lugar aqui. Isso não é festa para o 
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nosso município. Eu espero que a Joelma valorize o “Sayou”, o Genivaldo Rodrigues. 

Oltando aqui a questão dos blocos, eu estou acompanhando atentamente, tá presidente 

Junior, os linguarudos dessa cidade. Por que quando a pessoa usa a rede sociaçl para 

aterrorizar as pessoas, é dificil. Sou defensor da desmilitarização da polícia militar, para 

ela ter direito a fazer greve.Mas infelizmente um governador chamado Hartung, seu 

secretário arrogante e intransigente está deixando isso acontecer. Tem uns idiotas por 

aqui, eu tenho a honra de chamar de idiota, que dizem que a promotora, são tão burro 

que aqui nem tem promotora, tem promotor, que também não é de minha confiança. 

Que a juíza ia dá multa pesada e tal, mas a realidade de Atílio Vivacqua é outro. Eu 

fiquei pensando lá atras, se um dia eu for vereador a primeira coisa que eu vou fazer é 

retirar a biblia dessa casa; esse é um lugar laico. Eu me recusaria presidente a fazer uma 

leitura ai, mesmo sendo o praticante que sou. Então muito obrigado, eu quero o apoio de 

vocês para combater esses caras de pau. Boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Obrigado Ademir. Dou por aberto o horario de liderança. 

Representedo DEM, Jovaci. Representante do PSB, Sandro. Cláudio do PSD. Roberto 

Alemonge do PDT. Graceli do PR. Declaro por encerrada a 4ª sessão ordinária da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. Obrigado a todos e uma boa noite.  
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E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente Sessão, da qual eu, Gabriel Coelho 

Rocha, lavrei após redigi-la.___________________. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro  de 2017. 
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