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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017.  

Aos vinte e dois 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 sexta 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 Pedro Sampaio para fazer a 

leitura do texto bíblico que se encontra em Joao capitulo 4, versículo 4 a 15. 

(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, 

sexta 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 (Secretário):- 
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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 "Mirela Molon Carvalho 
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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 n° 15/2017, iniciativa Cláudio Bernardes, Oficializa a denominação de via 

pública no município de Atílio Vivacqua-ES "José Lourdes de Mello" e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 16/2017, iniciativa Marcio Conceição, Oficializa a 

denominação de via pública no município de Atílio Vivacqua-ES 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° 33/17, Graceli Estevão Silva, Indica reparo e manutenção de boeiro 

localizado neste município de Atílio Vivacqua. Ata da 4ª sessão ordinária de 

2017. Ministerio da Educação; fundo nacional do desenvolvimento da educação, 

Brasília 06 de março de 2017; entidade Pref. Municiapl de Atílio Vivacqua 

Alimentação AEE, valor R$ 805,60. Alimentação escolar creche R$ 6.676,80; 

alimetação escolar ensino fundamental R$ 10.483,20. Oficio Atílio Vivacqua , 22 

de março de 2017. Ao Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. De 

Geninho Ferreira. Exmo. Sr. Eu, Geninho Ferreira cidadão residente deste 

municipio venho por meio deste solicitar tribuna livre em sessão desta Casa de 

Leis a ser realizada no dia 22 de março, para falar sobre assuntos relacionados a 

segurança pública. OF/PJAV/N° 026/2017 Referência: RECOMENDAÇÃO 

CNMP (Gasto Mínimo em Saúde) Ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal 

de Atílio Vivácqua/ESSr. PAULO CALDEIRA BUROCK JUNIOR 

Excelentíssimo Presidente, De ordem do Exmo. Promotor de Justiça de Atílio 
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Vivácqua-ES, Doutor Fábio Baptista de Souza, Considerando que o Ministério 

Público possui como deveres institucionais a defesa da ordem jurídica e de zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos à máxima eficácia do direito 

fundamental à saúde, bem como pela garantia do seu financiamento estatal em 

patamares de gasto mínimo; Encaminhamos, para conhecimento, a 

RECOMENDAÇÃO enviada pelo Conselho Nacional do Ministério Público - 

CNMP (em anexo), a qual define parâmetros para a atuação do Ministério Público 

no controle do Cristiano Silveira'Rodrigues Agênte de Apoio Administrativo. O 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da 

competência fixada no art. 130-A, § 2°, I da Constituição Federal e com 

fundamento nos arts. 147 e seguintes do seu Regimento Interno; 

CONSIDERANDO que a saúde é condição de concretização dos fundamentos e 

dos objetivos da República Federativa do Brasil, inseridos nos artigos 1° e 3° da 

Constituição Federal, sobretudo a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal determina que a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, 

devendo ser assegurada por todos os entes da Federação na forma do art. 23, 

inciso II, da Constituição de 1988, e em regime de responsabilidade solidária; 

CONSIDERANDO que o direito fundamental à saúde é direito subjetivo público, 

exigível também em sua dimensão objetiva, que é referida aos deveres de proteção 

imputáveis ao Estado e aos particulares, do que é exemplo o Sistema Único de 

Saúde (SUS) estabelecido como garantia institucional pela própria Constituição 
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Federal; CONSIDERANDO que o art. 198, § 1°, da Constituição Federal prevê o 

financiamento do Sistema Único de Saúde - SUS por meio de recursos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que deve ser feito mediante a 

vinculação de patamares de gasto mínimo fixados na forma dos §§ 20 e 3° do 

aludido dispositivo constitucional; CONSIDERANDO que a Lei Complementar 

nO 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamentou o dever constitucional de 

aplicação mínima de recursos governamentais em ações e serviços públicos de 

saúde - ASPS, tal como inserido no art. 198, §§ 2° e 30, pela Emenda 

Constitucional nO29/2000; CONSIDERANDO que o dever de gasto mínimo em 

saúde para a União foi alterado pela Emenda nO86/2015 e que, a partir de 2016, 

não lhe será exigível a forma de cálculo estipulada pela LC nO 141/2012, vez que 

foi instituído regime específico de escalonamento do gasto mínimo federal em 

saúde na forma do art. 2° dessa Emenda, para que, tão somente em 2020, seja 

alcançado o porcentual fixado no art. 198, § 2°, inciso I, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o dever de gasto mínimo em saúde deve atender às 

obrigações normativas de fazer identificadas nos arts. 196, 198 e 200 da 

Constituição, as quais são detalhadas e operacionalizadas temporalmente nos 

planos de que trata o art. 16, XVIII e o art. 36 da Lei 8080/1990, bem como na 

Programação Anual de Saúde (PAS) com compatibilização à Lei de Orçamento 

Anual - LOA, sendo o planejamento da saúde obrigatório para os entes públicos, 

na forma do art. 15, §1°, do Decreto nO7.508, de 28 de junho de 2011; 

CONSIDERANDO que o custeio das ações e serviços públicos de saúde pela 

União deve ser equilibrado federativamente na forma do que houver sido 
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pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e aprovado pelo Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), à luz do art. 17, §§ 1° e 30, da LC nO 141/2012, que 

regulamentou o regime de rateio do art. 198, § 3°, inciso lI, da CF/88 no âmbito 

do SUS, bem como à luz do art. 32 do Decreto nO7.508/2011; 

CONSIDERANDO que, na forma do art. 20 do Decreto nO 7.508/2011, a 

integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à 

Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, 

conforme pactuado nas Comissões Intergestores; CONSIDERANDO que, de 

acordo com o art. 30 da Lei Complementar nO 141/2012, o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação 

de dotações orçamentárias compatíveis com as metas de atenção integral à saúde e 

os respectivos custos, conforme pactuado nas Comissões Intergestores, de modo a 

atender as necessidades de saúde da população em cada região, com base no perfil 

epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir; CONSIDERANDO 

que, de acordo com o art. 22, parágrafo uruco, da Lei Complementar 141/2012, as 

transferências obrigatórias na área da saúde podem ser condicionadas à instituição 

e ao regular funcionamento do fundo e do conselho de saúde no âmbito do ente da 

federação, bem como à elaboração do correspondente plano de saúde; 

CONSIDERANDO que o quadro de recessão técnica, pelo qual a economia 

brasileira vem passando desde o segundo trimestre de 2014, impõe severas 

restrições orçamentário-financeiras em todos os níveis da federação e que 

eventuais medidas de ajuste fiscal sobre as políticas públicas de saúde e educação 
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não podem desconhecer ou mitigar, ainda que parcialmente, as vinculações 

orçamentárias fixadas constitucionalmente nos arts. 198 e 212; 

CONSIDERANDO que os arts. 195, 198 e 212 da Constituição Federal operam 

como deveres estatais e também como garantias de financiamento mínimo, para 

que os orçamentos públicos não sejam omissos ou regressivos quanto à satisfação 

material dos direitos fundamentais, respectivamente, ao conjunto integrado de 

ações da seguridade social, à saúde e à educação; CONSIDERANDO o papel do 

Conselho Nacional do Ministério Público na promoção da integração entre os 

ramos do Ministério Público, respeitada a independência funcional de seus 

membros e a autonomia da instituição, RECOMENDA: Art. 1° Os Procuradores-

Gerais e os Diretores dos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 

devem empreender esforços para a inclusão do tema "Financiamento 

Constitucional do Direito à Saúde" no ingresso vestibular da carreira, nos cursos 

de formação e atualização dos membros do Ministério Público, bem como para a 

priorização da temática no planejamento estratégico das unidades. Art. 2° Os 

ramos do Ministério Público da União e dos Estados devem empreender esforços 

administrativos e institucionais para dar apoio e fomentar a atuação dos membros 

do Ministério Público na defesa do custeio constitucionalmente adequado do 

direito à saúde. Art. 3° Os membros do Ministério Público com atribuições para 

atuação na Saúde e no Patrimônio Público devem realizar ações coordenadas para 

evitar e reprimir quaisquer desvios e retrocessos quantitativos ou qualitativos no 

piso de custeio do direito à saúde, acompanhando sua execução orçamentário-

financeira e respectiva prestação de contas, por meio da avaliação dos 
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instrumentos de gestão e de planejamento na saúde (Plano Plurianual - PPA, Lei 

de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA, Plano de 

Saúde, Programação Anual de Saúde - PAS, Relatório Quadrimestral, o Relatório 

Anual de Gestão - RAG), dentre outros. Art. 4° Para os fins previstos no artigo 

anterior, os membros do Ministério Público poderão realizar ações coordenadas 

de preservação da garantia fundamental de custeio mínimo do direito à saúde, no 

sentido de: I - representar pela inconstitucionalidade de leis orçamentárias que 

prevejam gasto mínimo em saúde inferior ao ditame do art. 198 da Constituição 

Federal; II - fiscalizar quaisquer formas de contabilização como ações e serviços 

públicos de saúde de despesas manifestamente contrárias às diretrizes da LC nO 

141/2012, notadamente em seus artigos 30 e 4°; III - questionar, com fulcro nos 

princípios da vedação de retrocesso e vedação de proteção insuficiente, bem como 

no art. 194, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, a conformidade 

da previsão e da execução de quaisquer montantes de valores no orçamento da 

União que impliquem queda nominal de aplicação federal em ASPS para 2016 em 

face dos montantes aplicados em 2015 e 2014, em rota de mitigação da garantia 

estatuída no art. 5°, § 20, da LC nO 141/2012, que aparentemente teria sido 

revogada pelos subpisos do art. 20 da Emenda nO 86/2015; IV - questionar a 

conformidade da prevrsao e da execução de quaisquer montantes de valores no 

orçamento dos entes que impliquem descumprimento do art. 198 da Carta de 

1988, a pretexto de ajustamento de gestão ou instrumento congênere com o 

respectivo Tribunal de Contas e/ou Poder Legislativo; V - demandar medida 

compensatória do déficit diagnosticado no parecer prévio do respectivo Tribunal 
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de Contas e/ou no julgamento das contas pelo l.eqislativo, sob pena de suspensão 

de transferências voluntárias, na forma do art. 25, § 10, inciso IV, alínea "b" da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; intervenção na forma do art. 35, IIr da CR/1988 

e responsabilização no âmbito do art. 1°, inciso I, alínea "9" da LC nO 64/1990 e 

do art. 46 da LC nO 141/2012, caso se verifique que a execução orçamentária 

deixou cumprir o patamar de gasto mínimo em ações e serviços públicos de 

saúde; VI - recomendar aos Chefes de Executivo o depósito permanente no 

respectivo fundo de saúde dos repasses mensais inadiáveis e não suscetíveis de 

contingenciamento, que correspondam ao duodécimo das ASPS planejadas na lei 

orçamentária de cada ente de cada ente à luz do art. 30 da LC nO 141/2012, no 

que se incluem as transferências de recursos feitas fundo-a-fundo no âmbito do 

SUS, em interpretação sistemática do art. 69, §§ 50 e 60, da Lei nO9.394/96; VI - 

exigir dos Chefes de Executivo que a gestão do fundo de saúde seja de 

responsabilidade exclusiva do titular do Ministério ou Secretaria de Saúde, para 

impedir a multiplicidade de ordenadores de despesas da saúde, a centralização e o 

controle operacional dos recursos vinculados à saúde pelo Ministério ou pela 

Secretaria da Fazenda, bem como o remanejamento das transferências fundo-a-

fundo do SUS para a conta única do tesouro do ente, conforme o art. 198, inciso I, 

da CF e os arts. 9° e 32, § 2°, da Lei 8080/90; VII - exigir dos Chefes de 

Executivo que as disponibilidades de caixa (saldo financeiro) que ampararam a 

contabilização dos restos a pagar, para fins de perfazimento do piso em exercícios 

anteriores, na forma do art. art. 24, inciso lI, e § 1° da LC nO 141/2012, 

permaneçam depositadas no fundo de saúde do ente, até a sua efetiva liquidação e 
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pagamento; VIII refutar a contabilização, pelo regime de disponibilidades 

financeiras do fundo de saúde que estiverem às despesas empenhadas no piso 

constitucional da saúde falseado saldo positivo parcial do resultado primário do 

ente; caixa, das vinculadas como um IX - recomendar a compensação, como 

aplicação adicional no exercício imediatamente subsequente, do cancelamento de 

restos a pagar contabilizados como ASPS para fins do piso da EC 29/2000, na 

forma da LC nO 141/2012, sob pena de déficit de aplicação relativo aos anos em 

que foram inicialmente contabilizados e responsabilização pessoal; x - cobrar dos 

gestores a quitação dos restos a pagar que foram contabilizados como ASPS e já 

tiverem sido liquidados, na sua estrita ordem cronológica e em prazo não superior 

a 90 (noventa) dias, conforme parâmetro de razoabilidade temporal dado pelo art. 

78, inciso XV, da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993; XI - apurar a prestação 

de contas e, se necessário, recomendar o cancelamento dos restos a pagar que, a 

despeito de contabilizados como ASPS, ainda não tiverem sido processados e, 

portanto, encontrarem-se pendentes de liquidação há mais de dois exercícios, 

hipótese em que se impõe a compensação do respectivo montante que houver sido 

contabilizado no piso constitucional a que se refere o art. 198, §§ 20 e 3°,da 

Constituição Federal; XII - refutar a classificação como "despesa obrigatória 

sujeita à programação financeira" e, por conseguinte, a inclusão das despesas de 

ASPS em limites de pagamento inferiores aos respectivos limites de empenho, 

sobretudo porque, naquele limite, também é computada a expectativa de quitação 

dos restos a pagar de exercícios anteriores, na medida em que tal programação 

deficitária do fluxo de pagamento das ASPS se trata de contingenciamento da 
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movimentação financeira, que é vedado pelos arts. 28 da LC 141/2012 e pelo art. 

9°, § 2°, da LC nO 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; XIII - recomendar 

aos gestores que o pactuado na Comissão Intergestores Tripartite - CIT e 

aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde - CNS é obrigatório, ainda que 

excedente ao patamar contábil de gasto mínimo em ASPS, até porque o piso 

constitucional de custeio da saúde deve comportar a dilatação do limite de 

empenho - fixado inicialmente no estrito valor mínimo contábil - para que abranja 

necessariamente o custeio das obrigações de financiamento prévia e formalmente 

pactuadas na citada Comissão, sob pena de lesão ao pacto federativo, ao princípio 

da boa-fé objetiva e à responsabilidade solidária no custeio das ações e serviços 

públicos de saúde; XIV - avaliar possível responsabilização dos entes federados 

que descumprirem o rateio pactuado na Comissão Intergestores Tripartite e 

aprovado pelo CNS, na forma do art. 17, §1°, da LC nO 141/2012 e do art. 198, § 

3°, inciso lI, da Constituição Federal, ainda que as despesas ali assumidas, 

eventualmente, sejam superiores ao piso do ente, para que não haja 

descentralização da execução de programas sem suficiente sustentabilidade 

financeira ao longo da sua consecução; XV - refutar que, na forma do art. 40, 

inciso X, da LC nO 141/2012, seja contabilizado no piso federal em ASPS as 

despesas custeadas por fontes de recursos distintas da base de cálculo definida na 

aludida Lei ou vinculadas a fundos específicos distintos dos fundos da saúde, 

como o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres - DPVAT e restituições de planos de saúde; XVI - sugerir que as 

emendas parlamentares impositivas de que trata a Emenda 86/2015 sejam 
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priorizadas para cobertura de despesas de capital com duração adstrita ao 

exercício financeiro a que se referirem, dado que o caráter discricionário e 

eventual da própria emenda inviabiliza o custeio de programas de duração 

continuada e das despesas de capital que exorbitem o exercício financeiro; XVII - 

fomentar o aperfeiçoamento da metodologia de lançamento, validação, 

comparabilidade e fiscalização dos dados disponíveis no Sistema de Informação 

sobre Orçamento Público em Saúde - SIOPS, na forma do art, 39 da LC nO 

141/2012, em busca do seu cruzamento sistêmico com os dados apurados pelos 

Tribunais de Contas para fins de resolução tempestiva de eventuais divergências 

na análise dos gastos mínimos em saúde, à luz do art. 40, parágrafo único, da LC 

nO 141/2012; XVIII - fomentar que as recomendações e ressalvas do controle 

social aos relatórios quadrimestrais e anual de gestão do SUS, apresentadas pelo 

respectivo Conselho de Saúde na forma dos arts. 36 e 41 da LC nO                                                                                                                                         

141/2012, sejam incorporadas, no que couber, como metas e balizas para a saúde 

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias do ente, tal como definido pelo art. 

30, § 40, da citada Lei Complementar; XIX - propor que as conclusões do 

Conselho Social sobre os relatórios quadrimestrais e anual do SUS operem como 

critérios de avaliação de programas da auditoria do SUS e do controle interno para 

fins de correção das falhas e aprimoramento do planejamento em saúde, na esteira 

do art. 74, incisos I e Il, da CF/88 e do art. 42 da LC nO 141/2012; XX - exigir a 

disponibilização de indicadores para a avaliação da qualidade das ações e serviços 

públicos de saúde, que deverão ser submetidos à apreciação dos respectivos 

Conselhos de Saúde, prevista no art. 43, § 10, da LC nO 141/2012; XXI - exigir, 
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no âmbito de cada ente da Federação, que o gestor do SUS disponibilize ao 

Conselho de Saúde, com prioridade para os representantes dos usuários e dos 

trabalhadores da saúde, programa permanente de educação na saúde para 

qualificar sua atuação na formulação de estratégias e assegurar efetivo controle 

social da execução da política de saúde, em conformidade com o § 2° do art. 10 da 

Lei nO 8.142/1990 e o art. 44 da LC 141/2012~ XXII - verificar as efetivas 

conformidades formal e material do Plano de Saúde, Lei Orçamentária Anual - 

LOA, Programação Anual de Saúde - PAS, Relatório Anual de Gestão - RAG, do 

Fundo de Saúde, do Conselho de Saúde, da aderência ao SIOPS e da própria 

aplicação do patamar de gasto mínimo em ASPS como condições de manutenção 

do fluxo de das transferências obrigatórias e voluntárias para o ente, na forma do 

art. 25, §10, inciso IV, alínea "b" da LC nO 101/2000 e dos arts. 22, parágrafo 

único, e 39, § 6°, da LC nO 141/2012; XXIII - recomendar aos Presidentes de 

Casas Legislativas que o diagnóstico, feito em sede de parecer prévio pelo 

respectivo Tribunal de Contas, sobre eventual déficit de aplicação em ações e 

serviços públicos de saúde, no exercício financeiro apreciado, somente seja 

refutado no julgamento das contas anuais de governo dos Chefes de Poder 

Executivo, mediante expressa motivação quanto a fatos relativos ao 

comportamento da receita ou da despesa do ente; XXIV - exigir que os chefes 

do Executivo, que nos termos do art.48, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

promovam o incentivo à participação popular e realizem, com ampla 

divulgação prévia, de audiências públicas, durante os processos de elaboração 

e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Brasília, 
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14 de Junho de 2016. Quanto ao Manifesto da Previdência: 

MANIFESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO 

VIVACQUA – ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM FACE DA 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL – PEC Nº. 287/2016. Os vereadores da 

Câmara Municipal de Atílio Vivácqua-ES, reunidos na sessão  ordinária de 22 

de março de 2017, manifestam o total descontentamento  e desacordo ao teor 

da proposta de Emenda à Constituição – PEC nº. 287/2016, cujo texto prevê a 

reforma nas regras da previdência social, tendo em vista tratar-se de pulsante 

retrocesso aos direitos e garantias sociais adquiridos pelos cidadãos ao longo 

dos anos e, ainda, em linhas gerais, a propositura possui o evidente escopo de 

alargar as portas e encaminhar a previdência pública social para o seu fim, 

alargando as portas para uma nova roupagem de previdência no país. Vive-se 

o tempo da progressiva privatização da Previdência social, um movimento que 

privilegia as instituições bancárias e desprestigia a população como um todo.  

A respeito do desiquilíbrio financeiro, denominado “rombo na previdência,” 

alarmado pelas mídias, que o governo proponente da medida, procura explicar 

e convencer a sua presença, ainda carece de muita discussão e transparência 

para se firmar uma ideia consciente e aplausível sobre a sua existência. Acerca 

do tema, repousam-se  inúmeras discussões, fundamentadas sobre a 

inexistência de déficit na previdência.  Neste norte, a Associação dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal afirmam que a “alegação do governo de 

que a Previdência Social apresenta enorme déficit é falsa. Ocorre que, 
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propositalmente, o governo omite que a Constituição Federal, em seu art. 195, 

prevê um sistema tripartite, com empregados, empregadores e governo 

contribuindo para custear a Seguridade Social, que inclui a Previdência Social. 

A Seguridade Social foi superavitária em 2015 em R$ 20,1 bilhões, com 

receitas de R$ 704 bilhões e despesas de R$ 683,9 bilhões, conforme atestam 

os números da Associação Nacional dos Fiscais Previdenciários – ANFIP”
1
. 

Em outra linguagem, afirmam a inexistência de déficit na Previdência Social 

se forem analisadas e computadas todas as fontes de receita da Seguridade 

Social, como PIS/PASEP, CSLL, COFINS e as decorrentes de concurso de 

prognósticos. No entanto, vê-se cotidianamente que a PEC nº. 287/2016 vem 

sendo apresentada pelo proponente da medida como a solução única e 

exclusiva para salvar o país do inexplicável “rombo da previdência”. Contudo, 

não se pode sanar qualquer problemática, principalmente oriunda de má 

articulação e gestão de recursos de programa de governo da seguridade pública 

ou de outras origens sem precedentes claros, massacrando direitos e garantias, 

como são os casos previstos no projeto de emenda: a) exigência de idade 

mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres, b) a necessidade 

de o contribuinte ter 49 anos de contribuição para ter acesso ao benefício 

integral, c) a redução do valor geral das aposentadorias e a precarização da 

aposentadoria do trabalhador rural; d) o fim da aposentadoria especial para 

professores;  a previsão de pensão por morte e benefícios assistenciais abaixo 

de um salário mínimo e a cumulação da pensão com a aposentadoria. Outros 

                                                           
1 http://www.anfip.org.br/noticia.php?id_noticia=21501. 



 

 

16 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

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

Tel: (28)3538-1505 – E-mail – secretaria@cmav.es.gov.br 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

aspectos ventilados no teor da referida proposta, que também carecem de 

exaltada expressão, ao meio de tanto desacato aos direitos e garantias 

Constitucionais, é o caso da instituição de igualdade entre homens e mulheres, 

o impacto na desigualdade regional, o impacto na economia das regiões mais 

pobres, a unificação do regime geral da previdência com os regimes próprios, 

o risco de progressiva privatização da previdência social e, por último as 

mudanças nas aposentadorias especiais. Neste último, o caso é bastante 

peculiar ao Brasil. Com a reforma, perdem o direito de se aposentar mais cedo 

os professores do ensino médio e fundamental da rede pública de ensino. O 

direito da aposentadoria especial estaria mantido para militares das forças 

armadas, servidores estaduais da policia militar e do corpo de bombeiros. 

Pergunta-se o porquê da contradição? Por que retirar do professor a garantia 

de aposentadoria especial? A resposta mora no desprezo e desrespeito que o 

país dedicou e dedica a educação e na pretensão constante do governo em 

empregar as garantias aos que executam a defesa do patrimônio.   Ainda, 

importante externar que a reforma da Previdência prejudicaria diretamente a 

economia dos municípios, uma vez que a grande maioria sobrevivem com os 

benefícios da previdência social, que superam os valores referente aos repasses 

do Fundo de Participação dos Municípios. Diante de tudo exposto, nós 

vereadores da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua que abaixo 

subscrevemos, legítimos titulares representantes da população do município de 

Atílio Vivacqua, cidadãos brasileiros que somos com muito orgulho, exigimos 

a imediata suspensão da tramitação da PEC 287/2016 até que seja aclarada 
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pelo governo proponente da matéria legislativa a real situação da previdência 

social e seja discuta, democraticamente com a sociedade, de forma ampla e 

pública, mediante a realização de audiências públicas que possibilitem a 

análise de estudos precisos e completos, a fim de que se dê a devida 

publicidade e transparência nos atos relativos a presente matéria a fim de que o 

devido processo legislativo se cumpra observando os princípios e regras 

ordenados pela Carta Constituinte de 88. Atílio Vivacqua – ES, 22 de março 

de 2017. Sem mais nada a tratar passo a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Informo aos senhores que temos duas vias dessa 

carta; aqueles que concordarem e quiserem assinar, podem vir a Mesa no momento 

do expediente. Dando prosseguimento a nossa sessão, fica aberto o pequeno 

expediente com o tempo de cinco minutos. Com a palavra o Vereador Líder, Pedro 

de Oliveira Sampaio.  Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- Quero agradecer a 

Deus por mais esse dia de trabalho que ele nos abençoe; 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. Nossos amigos internautas pelo facebook, fiquei muito feliz com a 

proposta. Nosso amigo Geninho que daqui a pouco estará fazendo suas 

considerações nesta Casa. Na semana passada não votamos os projetos que estão na 

Casa por conta dos pareceres, mas hoje os projetos já estão com os pareceres do 

jurídico e das comissões. Muito obrigado presidente. Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereador Pedro de Oliveira Sampaio, com a palavra o vereador Thiago 

Delorence Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Meus agradecimentos a 
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Deus por mais uma sessão esta noite, uma sessão de trabalho nesta Casa, onde 

visamos o bem estar dos municipes de Atílio. Cumprimento a pessoa do Presidente 

Paulo Junior, o vice-presidente Marcio, o procurador Moacyr, os servidores da Casa. 

Cumprimentar a todos que estão na Rede Social. Cumprimento todos os colegas 

vereadores. Hoje é o dia da água, uma data instituida pela organização das Nações 

Unidas, a ONU, em 1992 e nós devemos nos organizar, preservar esse bem tão 

precioso em nosso planeta. Na semana passada foi falado da água e gostaria de fazer 

um pedido aos vereadores, que nós possamos economizar água e ver o que 

possamos realizar de ações. Gostaria de registar nesse primeiro expediente aqui 

também a familia do ex-vereador Itamar Cristo, companheiro de partido que se 

encontra hospitalizado no hospital evangélico desde quinta-feira e vai precisar 

realizar cirurgia. Isso me deixa muito triste e o que me cabe neste mometo é pedir a 

Deus pela família e por ele também. Gostaria também de fazer um pedido a esta 

casa visando a segurança; nós temos um barranco, até gramado, mas que oferece 

riscos; no dia de sessão ordinaria tem movimento, no dia de sessão extraordinária 

também tem movimento e eu gostaria de pedir que nós pudéssemos analisar a 

possiblidade de estarmos fazenedo algo para essa situação. Sem mais para o 

momento, retorno a palavra ao presidente. Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador, com a palavra o vereador 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; a todos os 

funcionários que nos auxiliam nesta tarde. Gostaria de estar parabenizando o 

vereador Thiago pela questão da água. Graças a Deus Choveu esta semana, mas 

rapidinho a água some e tudo nos preocupa, mas nós temos que acreditar que dia 
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melhores virão. Muito obrigado e boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra a 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 todos que estão aqui hoje nos 

prestigiando. Gostaria de estar colocando aqui agora a importância do dia 

internacional dos portadores da Síndrome de Down. Gostaria de fazer um pedido, 

para que todos possam estar inserindo seus filhos, seus irmãos, seus entes queridos 

nas escolas regulares, até porque hoje eu não vejo a questão da recusa, mas a gente 

sabe que a questão do preconceito em nosso país é aquele preconceito velado. Mas 

hoje nós temos uma adesão, uma inclusão muito boa, e muitas instituições que lutam 

por direitos. Gostaria de deixar aqui registrado e parabenizar todasas pessoas que 

não desistiram de seus entes queridos. Muito obrigado e boa noite. Paulo Caldeira 

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

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. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar os internaltas, por favor se façam 

presente nesta Casa. Falar sobre o projeto que dispoe sobre a instituição de 

gratificação aos servidores desta Câmara. Se estamos dando essa gratificação é 

porque hje nós temos uma câmara “enxuta?” e isso nós quriamos também que a 

prefeitura pudesse estar fazendo. Ontem nós participamos de uma reunião com o 

prefeito Almir e os secretários que nos convidou para nos mostrar a dificultade que 
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eles estão encontrando com a prefeitura. Hoje é o dia internacional da água, mas 

infelizmente o município de marapé não tem muito o que comemorar a respeito da 

água. Quando chove é porque está suja a água e o tratamento não dá conta, quando 

está de seca é porque não tem água para abastecer a população, mas o nosso 

dinheiro está lá correndo. Queria registrar também, o nosso amigo Itamar que Deus 

possa abençoa-lo e deixa-lo daquele jeito que ele é, uma pessoa divertida e 

maravilhosa. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, 

com a palavra a vereador Marcio Silva da Conceição. Marcio Silva da Conceição 

(vice-presidente):- Boa noite a todos, boa noite ao presidente, ao secretario, ao Dr. 

Moacyr, aos nobres colegas, aos funcionários desta, aos que nos visitam hoje, é uma 

honra muito grande tê-los aqui. Bem, gente! Em primeiro lugar eu queria saudar 

uma pessoa muito importante, eu estive com ela ontem que é a Joelma Aparecida 

Silva Conceição, professora de zumba que retornou as atividades no município. 

Tinha mais de 50 mulheres ontem com ela, ela sempre soltava um sorriso muito 

espontâneo, é de um prazer imenso fazer o que ela faz, então temos que sausdar ela 

como professora, funcionária, tudo feito com o maior carinho possível. Muito 

obrigado e boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador, com a palavra a vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes 

Baptista (vereador):- Boa noite a todos os membros desta mesa, aos nobres 

vereadores desta casa, os servidores, boa noite aos amigos do “face”, cidadãos 

atilienses, funcionários, as pessoas que estão nos prestigiando aqui esta noite. 

Presidente, nós tivemos analisando ontem uma reunião da educação e alguns 

professores me questionaram sobre a criação da lei de assitente social em escolas 

públicas municipais. É uma lei federal que está em vigencia ou em debate na 

Câmara e seria muito importante nós avançarmos em nosso município também 
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devido ao alto índice de necessidade de um psicologo em sala de aula dentro do 

nosso município. Nós também estamos criando um projeto de lei do transporte 

coletivo urbano, nosso municipio não tem essa lei. Para agregar as empresas que 

queiram participar do processo licitatório e trazer microonibus para atender a 

demanda da necessidade do transporte municipal urbano, ou seja, as comunidade 

interioranas, esse onibus irá passar por diversas vezes ao dia, até dentro dos bairros 

economizando assim que nossa população gaste um valoraltíssimo para chegar ao 

bairro Alto Niteroi, o bairro mais populoso de Marapé. Vou pegar um gancho na 

fala do vereador Márcio, nós, no início de janeiro solicitamos ao prefeito o retorno 

do Zumba a pedidos de várias alunas e através da nossa indicação número 017/17 

fomos a secretária Joelma que pediu para procurar a secretária Ghislane e realmente 

tivemos a promessa do prefeito cumprida, mas principalmente atendendo aquela 

necessidade da cultura do nosso muncípio. Ainda temos muita coisa para deliberar, 

ainda estremos aqui no segundo expediente para continuar nossos trabalhos. Muito 

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

vereador, com a palavra a vereador Roberto Alemonge. Obrigado vereador. E com a 

palavra o vereador Junior Burock. Quero cumprimetar a todos nesta Casa, todos que 

nos acompanham pelo facebook. Hoje nós votamos algo que o executivo vem 

caminhando para alcançar que é o plano de carreira, onde o plano de carreira 

também desta Casa encontrava-se defasado, com perdas e nós estamos 

regularizando e regulamentando este plano. E eu queria dizer que regulamentar esse 

plano em época de crise, todos nós sabemos que é um grande desafio. Um dos 

desafios é a revisão do plano de carreira do magisterio. O magisterio vem sofrendo 

perdas; hoje se acredita que cada professor chega a uma perda de R$ 20.000,00 de 

2012 até 2017. É lógico que não podemos penalizar a atual gestão pelo ocorrido. 
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Mas é chegado o momento que essas perdas não prossigam mais, defender essa 

classe que são formadores de novos atilienses. Agradeço a atenção de todos e muito 

obrigado. Continuando os nossos trabalhos, temos um pedido de tribuna livre do 

senhor Geninho Ferreira. Algum vereador tem alguma objeção? Não? Então nós 

vamos conceder a palavra ao senhor Geninho Ferreira no tempo de três minutos. 

Com a palavra, Geninho Ferreira. Geninho Ferreira (tribuna livre):- eu quero 

cumprimetar à mesa, os vereadores, a todos que estão nos assistindo. Nessa primeria 

oportunidade eu quero sugerir um conselho de segurança em nosso município. 

Tendo o conselho de segurança poderíamos estar mais seguros com nossas 

propostas, ou então nós perderemos o nosso direito de ir e vir, que tanto nos fala a 

democracia. Eu queria parabenizar um policial de nosso município que é o cabo 

Siqueira que ajudou um jovem de nosso municipio de atraves de uma doença, que é 

a dependencia química, chegou ao policial e falou: eu quero me internar porque 

estou roubando, furtando e fazendo coisas que não condiz com a lei. Eu acredito que 

nós temos que cuidar dos jovens porque nós temos um indice de dependentes muito 

grande na cidade e não é com uma abordagem feita “repressão” que nós vamos 

mudar o nosso município. Esses dias me fizeram uma colocação perguntando se 

estou contra a GAO. Eu disse que não, não estou contra a GAO, eu estou até a favor, 

poderia ter mais, mas que fossem pessoas desconhecidas, para não haver 

perseguição. Tem pessoas se achando perseguida porque os proprios policiais que 

estão trabalhando são pessoas conhecidas, como hoje que estão aqui nos assistindo 

nessa sessão. Não sou contra o policial, sou a favor, mas hoje nós temos jovens 

sendo abordado e as famílias estão achando que é perseguição. Essas são as minhas 

palavras, muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

Senhor Geninho Ferreira. A Mesa diretora desta Casa acolhe sua sugestão da criação 
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do conselho de segurança pública. Continuando nossos trabalhos, aberto o segundo 

expediete com 15 minutos. Com a palavra Pedro de Oliveira Sampaio. Pedro de 

Oliveira Sampaio (vereador):- Quero cumprimentar a todos novamente. 

Parabenizar o Geninho pelas suas colocações. Gostaria de frisar que chega um 

momento na vida do dependente que é necessário uma orientação muitas das vezes, 

médica. Não posso deixar de frisar também que a maior responsabilidade é da 

família, ela precisa cuidar com seriedade, fazer o seu dever, fazendo valer os seus 

valores, quando a família tiver bem, a sociedade vai bem. Gostaria de levar meu 

abraço e minhas orações ao Itamar que Deus possa abençoa-lo e toda sua família. 

Gostaria de sobre os projetos que temos na Casa, sobre as denominações de rua, 

Gostaria de Falar, vereador Cláudio que na gestão passada nós tivemos uma 

alteração em relação a essa demanda, vereador. Estávamos tendo muitos problemas 

com os correios e outras entidades porque o nome das ruas não estavam sendo 

alterados. Eu particularmente não tive interesse, por uma falha minhas, mas o senhor 

tem feito um excelente trabalho com suas deliberações. Parabéns. Quero dizer 

também sobre o projeto da Mesa Diretora dando direito aos nossos servidores que 

nos acompanha e nós vamos fazer isso com muito carinho para atender a todos eles. 

Volto a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

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

Gava (secretário):- Retorno ao segundo expediente, cumprimentando os iternautas 

do facebook. Cumprimento a pessoa do Paulinho, os palociais que se fazem presente 

e todos os outros. Sobre a gratificação dos servidores desta casa, nós temos que nos 

atentar quanto a gratificação do servidor que junta, é uma proposta que vamos estar 

aí analisando e também não podemos virar as costas para os servidores do 

executivo. Em conversa com o presidente do conselho, com o sindicado dos 
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servidores. Mais cedo li um texto grande que será enviados aso deputados e 

senadores, em relação a providencia social, precisamos pensar no trabalhador. 

Agradeço a oportunidade e sem mais para o momento passo a palavra ao presidente. 

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

Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Nesse segundo expediente 

gostaria de cumprimentar a todos os que não estavam presentes nas minhas 

primeiras falas. Quero parabenizar o prefeito Almir pela reunião de ontem, onde 

convidou todos os vereadores, onde foi de grande valia, mostrando os projetos que 

todas as secretarias estão alcançando. Hoje nós temos tudo para trabalharmos e pedir 

a Deus pelos nossos estudos; o município está passando por uma crise, mas nós 

temos que abrir mãos de algumas coisas para estar corrigindo esse salário das 

pessoas para haver um reajuste. Quero dizer que sou favorável a sugestão do nosso 

amigo Geninho, temos sim que ter um conselho de segurança em nosso município. 

É muito difícil quando a família não dá mais jeito na situação dos jovens, é triste 

gente; isso que está acontecendo é o fim do mundo. Eu disse na reunião com o 

prefeito que o momento é difícil, o momento é árduo, mas temos que ter pulso e 

coragem para trabalhar e tomar decisões. Gostaria de estar lembrando que foi feito 

no Alto Moitão e o prefeito disse que a próxima comunidade que será beneficiada é 

a comunidade de Alto Santa Maria; isso deixa a comunidade muito feliz. Temos o 

problema do carro de lixo que não faz a coleta, já pedi ajuda aos nobres vereadores, 

e também já passei ao prefeito. E é assim mesmo, quando tenho que defender, vou 

defender mesmo. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereador, com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão 

Silva (vereadora):- Ao retornar a esta tribuna, gostaria de estar cumprimentando a 

todos que não estavam aqui no primeiro expediente, inclusive ao grupo de apoio 
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operacional. Nós funcionários, em todos os seguimentos da sociedade temos a nossa 

importância e nem todos são compreendidos, mas nós temos a nossa importância de 

uma relevância primordial. E vocês, que vivem perigosamente, com toda certeza são 

fundamentais para a sociedade, as mães de vocês com certeza ficam nervosas e 

estão sempre pedindo também a proteção de Deus. Meus parabéns pela profissão de 

vocês e que deus os guarde. O Geninho veio aqui para falar para nós a respeito da 

segurança e para se fazer uma comissão, né Geninho? Um conselho de segurança 

pública, isso tem que ser estudado, mas de relevância também essa sua preocupação 

para uma sociedade igualitária. Fico muito feliz por esta Casa ter providenciado uma 

carta de repudio a essa questão da reforma da providência como pedido na sessão 

passada pelo nosso nobre colega Gipão. Ontem nós tivemos duas reuniões, uma já 

foi citada aqui; a reunião com o prefeito e os secretários. Avaliando as falas de todos 

os secretários não é otimista, tem mais demanda que oferta, mais gasto que receita. 

E isso Não é fácil, pedimos à população que tenha um pouco de paciência e orar, 

pedir a Deus para que essa situação possa se reverter. Para cada problema existe 

uma solução, isso é fato. A segunda reunião foi com os professores, e eu quero 

mandar um recado para os professores: pelo número de professores que atuam e 

estão em sala de aula, a categoria estão e minoria, minoria em requerer uma perda 

salarial. Então não adianta chamar a Maria ou a Joana para resolver o problema, tem 

que ser toda a categoria. Quando nós temos uma varinha só a gente consegue até 

dobrar, mas quando nós temos muitas varinhas, a gente não consegue. Falando sobre 

o projeto de gratificação que é um projeto da casa, tudo isso é possível quando se 

tem uma casa enxuta, nós temos uma assessoria jurídica que verificou a legalidade 

do projeto e por tudo isso eu sou a favor. Eu parabenizo ao vereador Cláudio 

Bernardes pelos seus projetos de rua, homenageando todos aqueles que perderam 
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seus entes queridos, isso é muito importante, vereador. Por fim tenho a minha 

indicação que por coincidência ela é confrontante com a minha Casa. Ali nós temos 

um problema grave, ali em particular, toda chuva comum que chove, o boeiro ele 

enche e, enche toda a varanda de água, e isso vira um grande transtorno. Por isso 

Indico o  reparo e manutenção de boeiro localizado na rua Capitão Jovino Alves 

Pedra. Sem mais para o momento deixo meus cumprimentos a todos os internautas e 

retornar a palavra ao presidente da mesa. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereadora, com a palavra a vereador Sandro Gariolli. 

Sandro Duarte Gariolli (vereador):- retorno a essa tribuna para pedir, nós temos 

um porjeto de padronização de frotas dos taxistas. Na gestão passada nós tivemos 

até reunião com os texistas, eles pediram essa reunião. E vejo esse projeto parado 

dentro do executivo, por isso queria pedir ao senhor que traga esse projeto para a 

câmara para que possamos organizar as coisas. Queria parabenizar a GAO que são 

pessoas guerreiras e qe são pessoas do municipio e que mesmo assim trabalham, que 

mostram serviço. Acho que vocês são mais que merecedores e digo também que 

vamos fazer uma carta ao comandante parabenizando o serviço de vocês. Hoje nós 

temos que estar o lugar certo e na hora certa. Eu me corrijo a todo o momento 

porque sei que muita gentye se espelha na gente. E peço presidente para não me 

deixar esquecer que faça essa carta e que possamos enviar ao comodante. Tenho 

uma boa noticia para dar aos senhores hoje, amanha teremos um novo juíz que 

substituirá a atual. Por que estou falando isso? Hoje um policial vai e prende um 

deliquente com prova e tudo a juiza já vem soltar, na mesma semana. E sem mais, 

retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereador, com a palavra a vereador Marcio Silva da Conceição. Marcio 

Silva da Conceição (vice-presidente):- retorno a palavra cumprimentando o meu 
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amigo Lucas que se encontra aqui. Queria parabenizar também, Jovaci, a sua fala 

quado você do Gustavo o jogador que representa muito bem Atílio Vivacquac e na 

verdade eu que tenho um contao próximo com ele, ele sempre me pergunta sobre o 

município. E te agradeço por este reconhecimento. Eu queria dizer também que me 

sinto muito honrado em fazer parte dessa Mesa, junto com o senhor, pela 

responsabilidade que o senhor tem, tenho muita honra e prazer em estar do seu lado. 

Deixo aqui meu agradecimento, uma boa noite a todos e passo a palavra ao 

presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com 

a palavra a vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- 

Boa noite novamente a todos. Presidente, eu vi que todos os vereadores questionar o 

trabalho dos policiais e eu apenas gostaria de deixar registrado que, diferente de 

outros dois eu vejo o meu imposto funcionar em serviço de segurança para mim; 

então isso é muito satisfatório, pagar os nossos impostos e ver ele retornando em 

forma de trabalho e prestação de serviço. Falhas todos os setores tem, é a justiça é a 

PM, é a sociedade, e o estado entra na vida das pessoas quando duas pessoas não 

tem acordo. Só entra para resolver problemas. Eu agradeço ao trabalho dos policiais 

e vejo o meu imposto retornar, diferentemente da iluminação pública. A 

comunidade Vila Nova hoje paga um imposto de iluminação pública e não tem uma 

lâmpada funcionando, mas está vindo na conta a iluminação pública. Todas as 

lâmpadas estão quiemadas. É um imposto pago que não está voltando para o 

munícipe. Eu fiquei muito preocupado vereador Thiago sobre as questões dos 

exames. Se eu falei em mais de 800 ultrassons desde 2014, faltou gestão? Nós 

sabemos que a ultrassom e os exames é responsabilidade do estado e que essim não 

faz; porque é inadimissível um municipio como o nosso ter tres, quatro ultrassom 

por mês. Agora gente, nós chegarmos a um número de aproximadamente 900 
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ultrassons pendentes, isso é inadmissível! E a minha pergunta é o seguinte, quantas 

ultrassons estão pendentes na gestão atual? Temos que rever urgentemente. Eu 

queria pedir desculpas a população, mas eu acho que se nós vamos trazer um show, 

desculpa quem gosta de show, pode ser público eleitorado , mas eu preciso falar o 

que eu estou pensando e sentindo. Eu pago R$ 300.000,00 reais para a pessoa vir 

aqui uma hora e cantar e ter 1000 ultrassons pendentes. Ter três “Patrol” e apenas 

uma funcionando. Voces acham justo?  Ter transporte escolar super lotado faltando 

onibus? Gente é a nova era da politica, nós estamos no século XXI, fazer o que 

pode, mas manter o mínimo de atenção básica a população atiliense. Então eu quero 

ser solidário a está administração e apoiar esta causa em toda e qualquer decisão que 

tomar. Dentro da deliberação da lei e da ética, eu apoiarei esta Casa. Esta é a 

preocupação do vereador Cláudio, grandiosa e preocupado com a população de 

Atílio Vivacqua. Presidente, eu vou falar resumidamente dos meus projetos. Projeto 

de lei Complementar n° 01/2017; acato, até mesmo porque já li, já revi e é parecer 

favorável. Projeto de Lei de gratificação não vou nem falar porque falar de 

gratificação na miha vida como gestor, eu já deonstrei o que sou, o que eu fui e se 

você não valorizar quem te assessora, quem trabalha com você, você vai valorizar 

quem? Sobre o conselho municipal, eu fiquei mito feliz com a criação de um 

conselho de cultura. Nunca vi isso no osso município, não é vereador Pedro. Estou 

atento as emendas de vossa excelencia que vai acontecer. Falar das questões das 

nomenclaturas, donominações de vias públicas é muito difícil.  E por que é tão 

dificil? O vereador Marcio falou do Ladir, trabalhou comigo quase 14 anos, prestou 

serviço público, olha que merecimento. Nós temos aqui João Carlos de Barros, 

todos conheceram Geneci de Oliveira; quantas pessoas comentam no facebook, 

presidente. O Sr. Apolinário, entre outros. O Sr. Vicente Rocha é o senhor Barriga, 
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não sei se vocês conhecem. Mirela do Baiano; nós temos a Aparecida Coelho que 

ninguém conhece, mas é a Cidinha a prima do “Jack”. Realmente é extraodinário, 

mas depende de vocês, porque a vontade e a dedidcação do vereador Cláudio 

depende de voto. Eu tenho certeza que esta Casa será soberana em suas deliberações 

e nós vamos fazer cumprir com nossas obrigações. Muito obrigado a todos e uma 

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

palavra a vereador Roberto Alemonge. Obrigado Roberto. Gostaria de solicitar ao 

vereador Márcio que assuma a presidencia desta Mesa para que eu possa fazer uso 

da tribuna. Inicio esse segundo expediente falando também da importancia da 

questão das finanças publicas, onde nós vivemos um periodo de muito transtorno, 

medo e dificuldade. e são nos momentos de dificuldades que nós começamos  a dar 

importancia a presença da policia e das autoridades. Nós sabemos o quanto eles 

correm riscos para nos defender e estar nos protegendo. Agradeço ao novo Coronel 

pelo retorno da GAO em nosso município. É muito importante essa presença. E 

acredito que seria bom nós convidarmos esse novo coronel a está Casa para 

debatermos sobre a situação de nosso municipio. Voltando ao plano de carreira que 

os outros tembém já comentaram. O servidor público municipal vive a crise que as 

demais empresas também estão vivendo. E essa crise foi gerada por más gestões não 

só no município de Atílio Vivacqua, mas a nível federal, estadual e isso veio como 

uma bola de neve atingindo todos os profissionais. Eu queria dizer que eu tenho uma 

proposta queprovavelmente será apresentada já nas próximas sessões, que é uma 

proposta de regulamentação e criação de alguns bairros de nosso município que se 

faz necessário ter registro. Cláudio Bernardes Baptista:- Presidente, inclusive na 

questão de registro de Bairros só existe o bairro Centro e o Bairro Niteroi. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Nós podemos regulamentar tudo isso. 
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Alguns bairros já se consagraram e isso deve ser respeitado. Já me dispeço da 

tribuna, agradeço ao Geninho pela presença, pela sua contribuição. Muito obrigado 

a todos e boa noite. Marcio Silva Conceição:- retorno a vice-presidencia e passo a 

palavra ao presidente. . Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando 

prosseguinto aos nossos trabalhos vamos as votações. REGIME DE URGENCIA do 

projeto de lei n°16/17 do vereador Marcio Conceição. 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 o regime 

de urgencia do projeto de lei 16/2017. REGIME DE URGENCIA do projeto de lei 

n°15/17 do vereador Claudio Bernardes. 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 
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(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 15/2017. Votação do Projeto de lei n° 10/2017 do 

vereador Cláudio Bernardes. 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 o projeto de lei n° 10/2017. Votação do 

Projeto de lei n° 14/2017 do vereador Cláudio Bernardes. Vereador Pedro de 
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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 o projeto 

de lei n° 14/2017. Votação do Projeto de lei n° 11/2017. Vereador Pedro de Oliveira 

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

(Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. 

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

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

(Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

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

Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão 

Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago 

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

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

(Presidente):- meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade o projeto 

de lei n° 11/2017. Votação do Projeto de lei n° 13/2017. Vereador Pedro de Oliveira 

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

(Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. 

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

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

(Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

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

Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão 

Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago 

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

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

Conceição (Vice-presidente):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade o projeto 

de lei n° 13/2017.Votação do Projeto de lei n° 12/2017 . Vereador Pedro de Oliveira 

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

(Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. 

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

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

(Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

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

Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão 
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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° 12/2017. Votação do Projeto de lei n° 09/2017. Vereador Pedro de Oliveira 

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

(Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. 

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

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

(Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

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

Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão 

Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago 

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

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

Conceição (Vice-presidente):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade o projeto 

de lei n° 09/2017. Votação do Projeto de lei n° 15/2017 do vereador Cláudio 

Bernardes. 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 
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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° 15/2017.Votação do Projeto de lei n° 

16/2017 do vereador Cláudio Bernardes. 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 o projeto 

de lei n° 16/2017. Votação do Projeto de lei Complementar n° 01/2017 de inciativa 

da Mesa Diretora, que altera a lei 871/2010 e dá outras providencias. Vereador 
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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 o 

projeto de lei Complementar n° 01/2017. Votação do Projeto de lei n° 07/2017 

iniciativa da Mesa Diretora 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 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 
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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° 07/2017. Votação do 

Projeto de lei n° 08/2017 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:- 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 projeto 

de lei n° 08/2017. Em Votação a emenda do Projeto de lei n° 08/2017 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:- favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci 
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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 a emenda do projeto de lei n° 08/2017. Então fica 

inserido o texto da emenda ao corpo do projeto de lei n° 08/2017. Votação da ata da 

4ª sessão ordinária de 2017 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 
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Conceição (Vice-presidente):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade a ata da 4ª 

sessão ordinária. Dou por aberto o horário de liderança (inguém aceitou). Declaro 

por encerrada a 6ª 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, 22 de março  de 2017. 
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