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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017.  

Aos quinze dias  do mês de março 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 quinta 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 o vereador Sandro Duarte para 

fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em JEREMIAS capitulo 18, 

versículo 18 a 20. (vereador leu o texto). 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, quinta sessão ordinária 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 
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(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 

07/2017, iniciativa da Mesa Diretora, dispõe sobre a instituição de gratificação e 

dá outras providências. Projeto de lei n° 08/2017, iniciativa do poder executivo, 

“CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DO 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA-ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Projeto de Lei n° 09/2017, iniciativa Cláudio Bernardes, que ” Oficializa a 

denominação de via pública no município de Atílio Vivacqua-ES "João Carlos de 

Barros" e dá outras providências.” Projeto de Lei n° 10/2017, iniciativa Cláudio 

Bernardes, Oficializa a denominação de via pública no município de Atílio 

Vivacqua-ES "Geneci de Oliveira" e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

11/2017, iniciativa Cláudio Bernardes, Oficializa a denominação de via pública no 

município de Atílio Vivacqua-ES "Maurilio Apolinário" e dá outras providências. 

Projeto de Lei n° 12/2017, iniciativa Cláudio Bernardes, Oficializa a denominação 

de via pública no município de Atílio Vivacqua-ES "Vicente Rocha Silva" e dá 

outras providências. Projeto de Lei n° 13/2017, iniciativa Cláudio Bernardes, 

Oficializa a denominação de via pública no município de Atílio Vivacqua-ES 
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"Mirela Molon Carvalho Cabral" e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

14/2017, iniciativa Cláudio Bernardes, Oficializa a denominação de via pública no 

município de Atílio Vivacqua-ES "Maria Aparecida Coelho Ferreira" 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° 31/17, de Marcio Silva Conceição, Indica a limpeza do campo bom 

de bola II, localizado neste município de Atílio Vivacqua. Indicação n° 32/17, 

iniciativa Paulo Burock Junior, a) Seja formalizada (através de decreto executivo 

ou de projeto de lei) a destinação do “calçadão” localizado entre o “Scarpão” E O 

“Terminal Rodoviário” para a realização de feiras livres, eventos culturais. b) seja 

formalizada, oficialmente decretada, a interdição da via descrita no item “a” para 

o uso da população Atiliense como área de lazer em todos finais de semanas e 

feriados. c) seja procedida a retirada dos “trailers”, entulho e afins do local citado 

na primeira alínea, para que seja possível a implementação da medida indicada 

nesta peça (item a). Ministério da Educação, Fundo nacional de desenvolvimento 

da educação, 17 de janeiro de 2017, municipio de Atilio Vivacqua, valor R$ 

39.102,70. Ministério da Educação, Fundo nacional de desenvolvimento da 

educação, 02 de fevereiro de 2017, Associação Pestallozzi de Atílio Vivacqua, 

educação especial, valor R$ 2.390,00. Ministério da Educação, Fundo nacional de 

desenvolvimento da educação, 02 de fevereiro de 2017, municipio de Atilio 

Vivacqua, valor R$ 96.899,68. Ministério da Educação, Fundo nacional de 

desenvolvimento da educação, 02 fevereiro de 2017, Escola Roque Telles 

Guimarães, valor R$ 12.708,00. Ministério da Educação, Fundo nacional de 
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desenvolvimento da educação, 02 fevereiro de 2017, Escola Izabel Costa Baptista, 

valor R$ 9.846,00. Ministério da Educação, Fundo nacional de desenvolvimento 

da educação, 02 fevereiro de 2017, Escola Teotonio Rafael, valor R$ 10.368,00. 

Ministério da Educação, Fundo nacional de desenvolvimento da educação, 02 

fevereiro de 2017, conselho da educação básica, valor R$ 06.255,00. Ministério da 

Educação, Fundo nacional de desenvolvimento da educação, 02 de fevereiro de 2017, 

conselho escolar Benedito Sampaio, valor R$ 16.794,00. Oficio de Antonio leal Scarpi 

que solicita tribuna livre para a sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de março de 

2017 para falar sobre assuntos relacionados a reforma trabalhista. Oficio de Ademir 

Torres que solicita tribuna livre para a sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de 

março de 2017 para falar sobre assuntos relacionados ao caraval 2017. 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 a todos 

que é a primeria vez que nós estamos tendo a experiencia de transmitir nossa sessão 

pelo facebook. Dando prosseguimento a nossa sessão, fica aberto o pequeno 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; nossos colegas vereadores, a vereadora Graceli representando a 

mulher nesta Casa legislativa, os servidores. Cuprimentar os líderes de movimento, o 

ex-vereador Antonio Leal Scarpi que daqui a pouco estará fazendo suas cosiderações 

em tribuna livre. Temos tres ou quatro projetos que acredito que serão votados na 

próxima sessão. Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador Pedro de Oliveira 
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Sampaio, com a palavra o vereadora Graceli Estevão. 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 Thiago Gava, ao Dr. Moacyr, aos nossos vereadores, muito boa noite; aos 

funcionários e, cumprimentar em particular o ex-vereador o nobre Gipão, assim 

conheço por todos nós. Quero falar do prazer de estar transmitindo essa sessão, pela 

transparência e convidá-los também a fazer parte de tudo isso. Quero nesse primeiro 

momento deixar os meus sentimentos de pesar ao Presidente pela perda do tio Antônio 

Burock. Meu muito obrigado e até logo. Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereadora, com a palavra 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, aos funcionários, a cada vereador, e estendo também os 

cumprimentos aos que se fazem presente nesta casa que são os nossos munícipes. 

Obrigado pela presença de vocês. Cumprimento também a todos do facebook, hoje é 

nossa primeira sessão em transmissão e é um momento muito especial para esta casa. 

Não poderia deixar de mencionar nesse primeiro expediente, quatro pessoas que em 

menos de um mês nos deixaram: o Sr. Lazarino, Sr. João Batista Santana, Sra. Neli 

Batista e agora o Sr. Antonio Burock. Que Deus conforte  coração das famílias. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra Jovaci 

Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Primeiramente gostaria de estar 

agradecendo a Deus por mais esse dia; cumprimentar o presidente desta Casa ,Junior 

Burock, o vice Marcinho e toda mesa diretora, cumprimentar também os nobres colegas 

vereadores; Em nome da Neneca cumprimento a todos; um agradecimento especial ao 

nosso Vice-prefeito Josemar. Muito obrigado, volto no segundo expediente. Paulo 
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Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra Sandro 

Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Queria agradecer a Deus primeiramente 

por podermos estar aqui mais essa noite. Cumprimentar o Presidente Junior Burock, 

Marcio, Thiago, Dr. Moacyr, , todos os vereadores, aos funcionários, todos presentes 

aqui hoje, em especial a Graceli representando as mulheres nesta Casa, o nosso amigo 

ex-vereador Gipão; eu também queria deixar meus sentimentos as famílias das pessoas 

que se foram e deixaram saudades. Também queria falar as pessoas que começaram a 

ver a sessao da Câmara pelo facebook, por favor, convidem mais um, vocês nos deram 

um cheque em branco, de confiança. Sem mais retorno a palavra ao presidente. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra Marcio 

Silva. 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 Jessica, a Vania, Roseni, o Gabriel. 

Parabéns por ter resolvido nosso problema, estou muito agradecido. Parabenizar a 

Graceli mais uma vez que na semanan passada foi uma das homenageadas aqui, 

cumprimentar todas as mulheres presentes, aos amigos que fazem parte da nossa sessão. 

Nosso amigo Ney, que está aqui conosco sempre. Queria deixar um abraço especial a 

família Burock, deixo aqui os sentimentos a toda família. Um abraço a todos no 

facebook boa noite. Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a 

palavra Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Gostaria de 

estar saudando nosso presidente, o vice-presidente Marcio, o Thiago, Secretário; Doutor 

Moacyr, os servidores da Casa, os nossos acompanhantes do Facebook. O Senhor não 

imagina presidente como o meu coração está feliz. O ato de dá transparência as coisas 

públicas no nosso trabalho é muito importante. Nós que tivemos a frente, não é vereador 

Gipão? De estarmos colocando uma TV no ar, é muito importante para o parlamento 
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para a desenvoltura da casa e a divulgação de nossos trabalhos. Não digo isso por 

questão de aparecer, mas pela questão do coletivo, do verdadeiro trabalho parlamentar. 

Cumprimentar os nossos vereadores, a população, a presença de vocês me deixa muito a 

vontade. Presidente, muitos assuntos pautados; quando o vereador Cláudio denomina 

determinada via pública, é a Câmara que está fazendo um trabalho de valorizar, 

homenagear uma pessoa do município independente do cargo que ela teve ou da 

condição financeira. Quem pode deixar de falar de Geneci de Oliveira? Se formos falar 

de Mirela, quem foi Mirela? Nascida e criada na nossa terra; fiquei muito feliz com a 

transmissão ao vivo pelo facebook. Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador, com a palavra Roberto Alemonge. Obrigado vereador. Passamos agora para o 

segundo expediente. Com a palavra o vereador |Lider do prefeito Pedro de Oliveira 

Sampaio. 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. Chegou aí o Roberto, Neneca, Sônia. Quero presidente só 

fazer um apelo e se o senhor juntamente com o jurídico acatar seria muito bom para que 

assim nós passamos estar votando os projetos na semana que vem. Gostaria de 

parabenizar ao prefeito pelo excelente trabalho que vem realizando em nosso município; 

também não posso deixar de agradecer ao secretário Márcio pelo empenho ao 

agricultor, ao trabalhador rural. Parabenizar do Vereador pelos projetos, não vi os 

projetos que estão em pauta, mas pelas suas palavras percebo que são grandiosos. Deixo 

aqui minhas palavras em agradecimento, muito obrigado. Caldeira Burock Junior 

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

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

obrigado por todos vocês estarem aqui. E agradecer as pessoas que estão conversando 

no facebook. Gostaria de parabenizar o vereador Cláudio pelos seus projetos, 
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nominando os nomes de ruas e isso engrandece, pois não fica só na saudade, é uma 

maneira de deixar uma marca. Isso é grandioso e de uma certa forma é um favor que 

estamos fazendo também porque muitas ruas tem o nome de rua projetada e isso é muito 

complicado, então eu parabenizo os senhores vereadores que estão fazendo isso. 

Gostaria de colocar aqui também a questão da educação, um questionamento que foi 

colocado aqui na semana passada é a da merenda escolar, a questão do cardápio e eu 

gostaria de falar com os senhores que hoje nós temos a nutricionista que já está fazendo 

o cardápio, normalizando a situação. Eu quero parabenizar a administração pelo fato de 

estar desempenhando muito bem a sua função. É só o que eu tenho para falar e muito 

obrigado. Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra 

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

cumprimentando aos novos colegas que não cumprimentei no primeiro expediente ao 

Roberto, Renan. Antes de iniciar falando sobre os projetos quero informar aos senhores 

sobre minha primeira indicação na Casa deste ano que foi sobre a instalação dos pontos 

eletrônicos em algumas unidades de saúde e quero parabenizar a secretária Cida por ter 

instalado o ponto no posto de saúde do Alto Niterói. Isso é muito importante para os 

nossos munícipes. Passo a palavra ao presidente. Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes 

(vereador):- Nesse momento eu quero agradecer a presença de todos novamente. Quero 

cumprimentar a todas as pessoas que chegaram apos minhas primerias falas. Antes de 

qualquer coisa, gostaria de falar que eu não gosto de colocar muitas indicações em uma 

mesma sessão na casa, então estou aqui com duas indicações, porque quando se faz 5 ou 

6 indicações, tenho certeza que elas não serão feitas. Uma indicação que q uero fazer é 

que em independencia nós temos um posto de saúde e nós precisamos muito de fazer 

uma cobertura naquele espaço e, hoje, o posto de independencia atende muitas 
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comunidades dentro município e então precisamos de qualidade. Fizemos uma 

indicação esses dias para o Alto Santa Maria e o prefeito Almir cedeu o maquinário, 

mas eu na posição de vereador disse a ele que atendesse a comunidade de Alto Santa 

Maria e acredito que o serviço será bem feito, assim como foi bem feito lá no Moitão. 

Muito obrigado a todos e uma boa noite. Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereador, com a palavra Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli 

(vereador):- Volto a tribuna, sejam sempre bem-vindos mais uma vez. Agradecer a 

toda Familia da doa Maria que aceitaram o convite da Câmara para que a dona Maria 

pudesse estar representando todas as mulheres de nosso município durante o ano de 

2017 e 2018, como fez tão bem a Sonia no ano de 2016 e 2017. Agradecer a todos os 

internautas que estão nos assistindo. Agradecer ao prefeito por estar atendendo o nosso 

interior, há muito tempo não vejo um atendimento tão bem como está sendo feito agora. 

Muito obrigado ao Marcio, secretário de agricultura que apesar de ser muito cobrado 

vem desempenhando um papel fundamental; parabenizar a Cida nossa secretária de 

saúde que está se empenhando e fazendo o melhor para a nossa população. Paulo 

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

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

segundo expediente para falar da minha indicação de hoje. A minha indicação é que seja 

feita a limpeza em volto ao campo sintético de futebol, BOM DE BOLA II, localizado 

na rua projetada 18, no bairro Alto Niterói. Indico também a limpeza do alambrado do 

referido campo, pois há uma grande quantidade de fios e madeiras ligados a ele que 

precisam ser retirados. Gente, eu só que queria explanar isso para vocês pelo seguinte, 

temos aqui o campo de futebol bom de bola I que fica no parque de exposição e o 

campo do Alto Niteroi; nesse projeto, 60% das minhas crianças são do Alto Niteroi, 

então eu vi a necessidade de expandir esse projeto e também a prática de esportes. Então 
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a gente pede ao poder executivo que seja feita essa limpeza, pois está com muito mato 

também e a gente pede essa limpeza com o intuito de preservar essas crianças. Queria 

também parabenizar o Lequinha pelo carnaval, vocês fizeram o carnaval de Atílio 

Vivacqua; o que vocês precisarem de mim, estou a disposição.  Uma boa noite a todos. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador Marcio, com a 

palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Boa 

noite a todos novamente, a Mesa, Os vereadores, os servidores, aqueles que chegaram 

após minhas primeiras falas. Presidente, a gente vê atentamente alguns vereadores 

questionar e antigamente eu anotava, mas agora estou com a cabeça melhor. Eu 

particularmente sobre a questão da água no nosso município, a população hoje já não 

aceita conversa sobre a água. A população está tão carente na questão do atendimento 

da CESAN que em momentos oportunos a população está julgando está casa, esta 

administração por coisas que já vem a longos anos. Mas nós também não podemos 

deixar de falar que nós estamos no terceiro mês de mandato. Eu tenho uma foto da cor 

da água na rede que se eu mostrar para vocês, acredito que nenhum de nós teremos 

coragem de tomar, mas também se nós formos ver a parte burocrática, documental, em 

novembro, os nossos vereadores votaram um projeto vindo do executivo e concederam 

mais trinta anos à CESAN. Trinta anos!! A gente sabe que tem vereadsores aqui hoje 

que estavam na gestão, são atuantes nas suas deliberações, mas o mínimo que esta casa 

tem que fazer é revogar essa lei. E alguns vereadores, não preciso falar nomes, nós 

estamos todos os dias indo ao Alto Niterói. E estou aqui para dizer que sou a favor do 

povo, eu vou lutar quatro anos pelo povo e continuar trabalhando pelo povo de Atílio 

Vivacqua. Agora, nós não podemos deixar a parte documental da empresa, fazer o que 

está fazendo, de jeito nenhum, é inadimicível. Eu quero deixar bem claro que eu sou 

aliado, ouviu vereador Thiago? Eu fui eleito no palanque do prefeito Almir, mas eu sou 
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o verdadeiro fiscal eleito pelo povo. Quem me elegeu para estar aqui não foi o prefeito 

Almir, não foi o vereador Pedro, foi a população Atiliense e eu irei de fazer jus a cada 

voto que tive e que não tive, incansavelmente. As vezes a gente sente muito, porque 

deixamos muita coisas pessoais para estarmos aqui nessa posição. Então vou dizer com 

muita certeza [..?] o preparo de gestão tem que estra em comissão. A questão das 

indicações do projeto de lei, nós temos varias pessoas queridas no município que 

merecem qualquer homenagem dessa casa. Eu preciso dizer presidente que eu amo, 

gosto e zelo pelo que faço; vocês não imaginam o prazer que eu tenho de estar vereador, 

independente do numero de mandatos, eu gosto, mas melhor do que gostar é amar. Eu 

amo isso. Deus abeçoe a todos e a todas e falo, tem muita coisa boa pra vir, muita para 

ser deliberada; estamos trabalhando no projeto do transporte coletivo urbano do nosso 

município e estamos pensando única e exclusivamente nos beneficios que isso trará ao 

nosso muncípio. Deus abençoe a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

obrigado vereador, com a palavra a vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge 

de Souza (vereador):- Cumprimentar o presidente Junior, o Vice Marcinho, o 

secretário Thiago, o assessor Juridico Dr Moacyr e todos os presentes nesta casa. Quero 

deixar meus sentimentos a familia, nós trabalhamos juntos e todo meu sentimento a 

familia do senhor nazareno, a familia do senhor Antonio Burock. Pelo trabalho que foi 

feito, quero agradecer ao prefeito por este trabalho que está quase sendo concluído no 

alto do Moitão, além dos trabalhos em Alto Biquinha, Santa Tereza, Santa Cruz, 

Independencia, Vila Mariana. Agradecer também aos funcionários da prefeitura que 

trabalham por amor nesses maquinários. Fica aí minhas considerações. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- obrigado vereador, gostaria de convidar o vereador vice-

presidente que assuma a presidencia para que eu faça uso da tribuna. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- quero começar meu discurso agradecendo a confiança da 
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população de Atílio Vivacqua e dos senhores vereadores. E como eu disse, o meu 

objetivo é tornar esta casa dentro das 10 primeiras casas em indices de transparencia. 

Ano passado ficamos na posição 40°, um indice não aceitavel pelo tribunal de contas. 

Eu quero dizer com relação a CESAN, já inicio minha fala com a tristeza da aprovação 

desse contrato que cede por mais trinta anos o direito de uso à cesan. Sou a favor que 

esse contrato seja revisto. Não é aceitavel mais que uma residencia segue a ficar por 

cinco dias sem abastecimento. Para nós que moramos aqui embaixo na sede, 

normalmente a água falta por um dia ou dois, mas a população do Alto Niteroi sofre 

muito mais e eu tive conversando com a população do Alto Niteroi, e eu vi o clamor. 

Estive conversando com o Sr. Aloísio, engenheiro da CESAN e coloquei a realidade 

que esta Casa, abrirá um processo para revogação deste contrato. Então eu digo em 

nome da população de Atílio Vivacqua que nosso município tem que reivindicar um 

bom abastecimento. O que me deixou mais triste em relação a esse contrato é que pelos 

próximos trinta anos a CESAN não pagará nem um centavo de imposto para o nosso 

município; essa é uma situação que nos deixa cada vez mais indiguinado, revoltados. 

Está na hora de nós vereadores levantarmos nossa cabeça e mostrarmos que o 

parlamento tem poder. Hoje eu tive visitando a comunidade de bela Vista, com 

aproximadamente 50 famílias, reivindicando melhorias. A comunidade aclama por 

pouca coisa, necessita de muita coisa, mas clama por pouca coisa. A comunidade 

aclama por uma área de lazer, uma pracinha, um campo para as crinças poderem 

brincas, eles estão as margens da BR e a preocupação das familias é muito grande com 

suas crianças. Outra questão que não foi aclamada, mas eu fui questionando 

perguntando é que lá eles também sofrem com o problema de água e eu acredito que nós 

vereadores, unidos, podemos defender a comunidade Bela Vista e todas as comunidades 

de nossa cidade. Hoje, nós participamos, eu, vereadora Graceli, Marcio, Claudio, de 
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uma formação muito bem dinamizada e elaborada pelo SEBRAE no auditório da 

secretaria municipal de educação com relação ao desenvolvimento economico e 

sustentável de nosso municipio. E no dia 19 DE ABRIL haverá uma reunião aqui na 

camara com o SEBRAE. Eu coloquei hoje aqui uma indicação, até uma solicitação feita 

pelo Sídio; nós fizemos um estudo Sídio e o seu pedido não pode ser de autoria do 

legislativo, mas nós vamos regulamentar e enviar ao executivo. Pediu que para que seja 

criada uma área de lazer na comunidade Beira Rio para que fosse usado principalmente 

aos domingos e feriados. Na verdade essa é uma proposta da comunidade e nós temos 

que defender, eu acredito nisso. O meu segundo pedido que eu faço ao executivo é que 

aquele calçadão entre o Scarpão e o terminal rodoviário, seja dado uma continuidade 

melhor que a que está tendo no momento. Inclusive as vezes a gente faz a denuncia, mas 

não tem coragem de dizer. Eu já tenho cobrado do prefeito que nós precisamos melhorar 

a condição de nossa rodoviária, que  não está decente a condição ao redor da nossa 

rodoviária. Se você for ver a condição lamentável das pessoas que ficam ali, inclusive 

uma pessoa me falou ali que vai ter calçadão ali e que vai ser a cracolandia de Atílio 

Vivacqua. O meu desejo é que aquele calçadão dê visibilidade a feira do município, que 

seja exclusivamente de uso para beneficio de uso da nossa população. Quero agradecer 

a todos que nos assitem aqui no facebook, muito obrigado a todos os vereadores. 

Marcio Silva da Conceição (Presidente Ad’ hoc): - Retorno a vice-presidência. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando prosseguimento a sessão; como 

presidente desta Casa, eu preciso fazer com que o andamento seja correto, porque nós 

temos um regimento que determina as nossas ações e como nós devemos trabalhar. 

Então eu gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores, membros das 

comissões que nós temos três projetos na Casa, as comissões não se reuniram, nós 

precisamos dar condição realmente para que isso aconteça. É a segunda sessão que o 
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projeto passa pela Casa e as comissões não se reuniram; então eu gostaria de pedir a 

dedicação dos senhores para o legislativo, porque nós somos representantes do povo, 

nós precisamos debater sobre os projetos que chegam aqui. Eu gostaria de pedir as 

comissões que informe o melhor horário para a realização das reuniões se o dia e 

horario atual não são satisfatórios, pode marcar um outro dia conforme a necessidade, 

mas eu gostaria que informasse a Casa. Gostaria de perguntar o presidente da comissão, 

Cláudio se tem alguma sugestão. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Presidente, 

eu acho interessante as reuniões nas quartas-feiras, pois é o dia da sessão. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- mais alguém? Pedro de Oliveira Sampaio 

(Vereador):- Presidente, o senhor falou a respeito do regimento interno, mas eu 

gostaria de dizer que após a leitura do projeto nós temos 45 dias para que ele seja 

votado, não que eu queira dizer que ele não deveria ser votado, é claro que há projetos 

que tem uma necessidade maior de emergencia para votar, mas é bom esclarecermos 

para a população que também dentro do regimento nos dá essa condição de votar o 

projeto em até 45 dias após votação do regime de urgencia. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- obrigado! Jovaci, o senhor tem sugestão de algum horário? 

Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Presidente, eu acho que às 16h na quarta-feira está 

ótimo. Até mesmo porque é um dia que teremos a presença do Dr. Moacyr e isso nos dá 

mais confiança. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- ok! Mas como os 

projetos foram colocados em pauta, mas não houve as reuniões, os projetos não poderão 

ser votados. Então deixaremos para a semana que vem. Dando continuidade, nós 

votaremos então o regime de urgencia do projeto de lei n° 08/2017 de iniciativa do 

poder executivo que “CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA-ES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- 
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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 o regime de urgencia do projeto de lei 08/2017. Um outro pedido que eu 

gostaria de fazer aos senhores é que os projetos sejam apresentados nas quartas-feiras, 

até as 15h, estourando às 16h. Isso porque deve ser feito um procedimento de capas, 

outros documentos que a secretaria da casa tem que colocar junto. E não podemos 

esquecer que o servidor só trabalha até as 17h, então precisamos da compreensão.  Nós 

temos aqui quatro solicitação de uso de tribuna e eu gostaria de saber se há alguma 

objeção quanto aos pedidos. Alguém? Não? Obrigado. Então nós liberaremos o uso da 

tribuna por três minutos. Com a palavra o Senhor Antonio Leal Scarpi. Antonio Leal 

Scarpi (tribuna livre):- Boa noite, cumprimento a Mesa diretora, o nosso renomado 

procurador Dr. Moacyr, por quem tenho grande admiração. O assunto que me traz aqui 

hoje está na mídia e nos deixam muito preocupados. Eu tenho andado pela cofril, pela 

freira de agricultores, e a grande preocupação é a reforma da previdência, é a reforma 

trabalhista. Eu tenho visto muia audiencia pública ao ver televisão. E a gente se 
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pergunta como é que um cidadão vai se aposentar com 49 anos de contribuição. Uma 

professora se aposentar com mais de 70 anos, será que vão aguentar? Então gente isso 

preocupa muito e a população de Atílio tem me questionado uma posição de nossos 

vereadores. De que lado eles estão. Ontem eu vi que mais 3800 camara municipais 

mandaram ao congresso, uma mensagem de repúdio referente a nova reforma. Eu 

gostaria que a nossa camara tambem mandasse o nosso ato de repudio para o congresso, 

para a camara de deputados que os vereadores de Atílio Vivacqua também são contra 

essa reforma. Desde já eu quero agradecer a oportunidade e dizer que fico feliz em ouvir 

o discurso de cada um. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado Sr. Antonio Scarpi, convido a fazer uso da palavra o senhor Ademir Torres. 

Ademir Torres (tribuna livre):- Eu queria, antes de cumprimentar cada um aqui nesse 

plenário, começar a minha fala hoje com o seguinte: Fora Temer! Fica a providência 

Social! E nenhum direito a menos para o brasileiro deste país. Pedi tribuna livre hoje 

para estar falando do carnaval. Primeiro eu gostaria de agradecer as familias que 

participaram e que acreditaram no grupo organizador do rasga pão, maluco beleza e 

outros. Quantas incertezas e mentiras foram publicadas no facebook, dizendo que não 

haveria segurança, que haveria morte, desgraça. A rede social é muito eficiente, mas 

também é muito eficiente para os fofoqueiros de plantão. Como hoje é o primeiro dia da 

sessão transmitida ao facebook, quero dizer a nova gestão que o caminho é esse mesmo; 

tivemos a TV CAMARA e covardemente também entraram com uma ação para tirá-la 

do ar. E com o facebook não poderão fazer isso. Eu espero ainda que essa camara não 

perca o direito de transmitir a sessão pela TV. Pois a globo não me representa, a SBT 

não me reprsenta. Finalizando, muito obrigado por vocês terem apoiado o carnaval, 

acredite nesse bloco. Eu espero que a festa que está vindo aí não seja uma festa para a 

região sul, mas que valorize os contores de nossa cidade, a cultura de nossa cidade. 
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Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado Sr. Ademir, 

convido a fazer uso da palavra o senhor Alexssandro Dias Demarce. Alexssandro Dias 

Demarce (tribuna livre): Queria agradecer o presidente pela oportunidade e como é 

um agradecimento pelo carnaval, graças a Deus não houve nenhum problema, o Sídio e 

toda sua familia que cederam o espaço, queria dizer que todos fora maravilhosos; queria 

agradecer aos meus amigos do bloco beleza, as pessoas que ajudaram, as que não 

ajudaram, as pessoas que disseram que apoiaram, mas na verdade não apoiaram e 

agracer aqueles que falaram mal, porque tudo isso nos tornou mais forte. Não foi a 

prefeitura que fez o carnaval nem a camara, foi o povo de Atílio que fez o carnaval, sou 

nascido aqui e apaixonado por minha cidade; e eu acho que o municipio nas mãos da 

secretária Joelma está tomando um novo rumo e por isso eu falo bem da nossa 

secretária. Então eu queria mesmo agradecer a todos pelo sucesso do nosso carnaval e 

pedir ao legislativo e ao executivo que valorize nosso município e di\zer que o mérito de 

todo esse carnaval é do Ademir Torres. Boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Obrigado Sr. Alexssandro, convido a fazer uso da palavra o 

senhor Sídio Santana. Sídio Santana (tribuna livre):- boa noite a todos, a vinda nossa 

aqui hoje foi mais em agradecimento pelo belíssimo carnaval que aconteceu. O mérito é 

de toda população que se fez presente lá. Então o mérito é para aqueles que estiveram 

lá, bricaram, se divertiram, levaram seus filhos. A violencia parte realmente de que não 

tem instrução e educação. Então diate disso viemos agradecer o mérito maior faço das 

palavras do Alex, as minhas palavras, tanto mérito para a Joelma quanto para o Ademir 

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

Obrigado Sídio. Fica aberto o horário de liderança. Convido a lider do PR, senhora 

Graceli.  Convido o lider do Democratas o Sr. Jovaci, convido o lider do partido do 

PSD, Sr. Cláudio. Cláudio Bernardes Baptista (vereador): Presidente, só vim no 
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horário de liderança para elogiar o Gipão e falo que esse vereador de um ato de repudio 

individual se for necessário. E agradecer aos membros da equipe do caraval e dizer 

vocês são cidadãos e que sempre vao fazer o direito constitucional acontecer. Atílio em 

primeiro lugar, um abraço. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- obrigado 

vereador; com a palavra o líder do PDT Roberto Alemonge. Obrigado. Com a palavra o 

líder do PSB Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Presidente, sem 

problemas, já virou sobrenome. Bem retorno a tribuna para agradecer o ex-governador 

Renato Casagrande, tivemos uma reunião essa semana em cachoeiro, com o objetivo de 

fazer um plano de desenvolvimento para o sul do estado. Muito obrigado. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- obrigado vereador. Com toda a certeza quero 

deixar ao senhor Antonio que essa casa acolhe e tomaremos as providências para tal 

situação. Muito obrigados a todos que nos acompanharam pelo facebook. Declaro por 

encerrada a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. Obrigado a 

todos e uma boa noite. 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 março  de 2017. 
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