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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUADA- LEGISLATURA DE 2017 A 2020, REALIZADA NO DIA 01 DE 

JANEIRO DE 2017.  

No  primeiro dia de janeiro de dois mil e dezessete, às nove 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 ad’ hoc do Vereador Pedro de Oliveira Sampaio, em Sessão Solene de Posse dos 

Poderes Legislativo e Executivo municipal. Jessica Rios Ferreira (funcionária):- Senhoras e 

Senhores, cumprimento todos os presentes; candidatos eleitos aos cargos de vereadores, prefeito e 

vice-prefeito nas eleições de dois de outubro de 2016. Informo que os cumprimentos oficiais serão 

prestados pelo presidente da Mesa Diretora que na forma do Regimento Interno da Lei Orgânica, 

conduzirá os trabalhos nesta data até a eleição para o Biênio de 2017 a 2018. Para tanto, convido o 

vereador Pedro de Oliveira Sampaio para assumir a presidência e conduzir os trabalhos. Obrigada. 

Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- Observando o paragrafo primeiro do art. 33 da lei 

Orgânica Municipal, dou por aberta essa Sessão preparatória. Bom dia a todos. Gostaria de convidar 

para compor a mesa, o vereador Sandro Duarte Gariolli para exercer a função de secretário ad’ hoc 

durante todos os trabalhos até a eleição da Mesa dessa casa. Cumprimento todas as autoridades 

presentes. Com muita honra cumprimento o excelentíssimo Senhor, Almir Lima Barros, eleito para o 

cargo de prefeito municipal desse grandioso município para a legislatura de 2017 a 2020. 

Cumprimento a sua esposa, Srª Elizangela Venturi, primeira Dama, e estendo meus cumprimentos a 

todos seus familiares. Peço a todos os presentes para se colocarem de pé para uma salva de palmas ao 

candidato eleito, Almir Lima Barros. Cumprimento também o candidato eleito para Vice-prefeito o 

Exmo. Sr. Josemar Fernandes, assim também como sua esposa Aparecida Livramento Gil. 

Cumprimento também a todos os vereadores eleitos, Claudio Bernardes Baptista, Graceli Estevão 

Silva, o vereador reeleito, o Sr. Jovaci Duarte Lopes, o Sr. Márcio Silva da Conceição, o Exmo. Sr. 

Paulo Caldeira Burock Junior, o Sr. Roberto Alemonge de Souza que também foi reeleito, o vereador 

também reeleito Sr. Sandro Duarte Gariolli, o Sr. Thiago Delorence Gava, estendo meus 

cumprimentos a todos os seus familiares. Gostaria também de cumprimentar os meus familiares que 

estão aqui presentes. Neste momento convido a todos para a leitura Bíblica que se encontra no texto de 
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Romanos, capítulo 13, versículos de 1-5 e, assim, convido a Exma. Vereadora Srª Graceli Estevão para 

a leitura do mesmo. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Bom dia a todos! A comunidade e a 

autoridadepolítica
*
 
1 
Submetamse todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não ve

nha de Deus,eas que existem foram instituídas por Deus. 
2 
Quem se opõe àautoridade,se opõe à ordem 

estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem, atraem sobre si a condenação. 
3 
Na verdade, 

os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. 

Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem, e ela o elogiará. 
4 

A autoridade é 

o instrumento de Deus para o bem de você, mas, se você pratica o mal, tema, pois não é 

à toa que a autoridade usa a espada: quando castiga, ela está a serviço de Deus, 

para manifestar a ira dele contra o malfeitor. 
5 
Por isso, é preciso submeter-se, não só 

por medo do castigo, mas também por dever de consciência. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente 

ad’ hoc):- Gostaria de me justificar convidando para compor a Mesa o Dr. Moacyr Scardua Travaglia, 

nosso assessor jurídico. Gostaria também de estar convidando nosso prefeito eleito Almir Lima Barros 

para fazer parte da Mesa. Convidamos também o Vice-prefeito eleito Josemar Bastos. Gostaria de estar 

convidando nosso Padre Wagner Paulo Pereira para trazer A Palavra, representando todas as 

autoridades religiosas de nossa municipalidade. Padre Wagner Paulo:- Excelentíssimos prefeitos, 

vice-prefeitos e nobres edis desta casa e demais autoridades presentes. Sejamos todos e todas bem-

vindos. Fui incumbido de dizer algumas palavras neste primeiro dia do ano e exatamente no dia de um 

novo mandato dos poderes Executivo e Legislativo. Todo ano que se inicia começa uma nova 

esperança para todos, esperamos que seja realmente um novo ano e um ano novo de realizações em 

todos os sentidos de nossas vidas. Dirijo-me isso especificamente aos nobre edis desta casa que são 

responsáveis pela legislatura e o destino de cerca de doze mil pessoas residentes neste município. A 

palavra vereador deriva da palavra veredas, ou seja, sols que adentram as entradas dos caminhos de 

vários blocos importantes  da vida da coletividade, e eu diria das comunidades que compõem este 

nosso município. E eu acrescentaria aqui mais alguma coisa, que vereador e vereadora é aquele(a) que 

zela por justiça, aquele que é sentinela da verdade, da liberdade, da fraternidade e tantos outros 

predicativos inerentes. Afinal são depositados e eleitos pelo povo. Além disso, eu me arrisco a dizer 

sem sombras nenhuma de dúvidas: São nossos empregados! Afinal quem os remunera? Somos nós. 

Prefeito e vice-prefeito e servidores públicos, quando a gente vai fazer a ficha do empregado, a gente 
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não quer contratar alguém que nos rouba. Queremos? Não. Nós queremos contratar alguém que vai 

corromper a gente? Não. Então temos que ficar de olho em todos os aspectos. A palavra prefeito vem 

do latim prefectus e significa posto acima de todos. Qual seria a função do prefeito? Governar com 

equidade, seria a equanimidade de suas atenções, principalmente pelas pessoas despossuídas de bens 

materiais. Nosso município, digo isso porque estou aqui apenas há dois meses, e já me sinto alguém de 

casa, aprendi a gostar das pessoas e as quero muito bem. É um município Úbere em todos os aspectos. 

Embora eu conheça muito pouco esse município dos seus 223.447 Km
2
 , através dos meios livres do ir 

e vir, percebi que estamos nos aproximando muito bem do índice de IDHM, medido pela longevidade, 

educação e renda. Mas é preciso avançar muito mais. Depositamos muita confiança em voc~es que 

estão aqui e esperança, afinal os elegemos democraticamente para que pudessem estar a nossa frente, 

nos ajudando melhor o município. Temos muito trabalho pela frente, nunca percamos de vista os 

ensinamentos do nosso mestre Jesus Cristo. Que as obras realizadas sejam realmente para o nosso 

povo. Que não injustiça, nem corrupção neste mandato. Que as pessoas escolhidas para estar 

representando esses dois poderes, sejam pessoas honestas, coerentes e que tenham olhares de jesus 

Cristo. Um grande abraço e desejo a todos um feliz mandato e um futuro promissor. Pedro de 

Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- Obrigado Padre Wagner, em nome da paróquia. 

Agradecemos suas lindas palavras que nos fortalece. Quero registrar a presença do nosso ex-prefeito, 

José Luiz Torres Lopes e sua esposa, ex-primeira dama, Sandra. Quero registrar a presença do sargento 

Altair Mello, comandante da Polícia militar. Registramos também a presença do nosso companheiro 

cabo Siqueira. Registro também a presença da nossa companheira e ex-vereadora de Cachoeiro de 

Itapemirim Regina Travaglia. Registro também a presença do nosso companheiro Eurico Venturi 

presidente do sindicato dos trabalhadores Rurais. O ex-vereador Itamar Moreira, a presença da ex-

presidenta desta casa, vereadora Vera Machado, Presença do Pedro “Camelô”. Registramos a presença 

do ex-vereador Antônio Venturi que está presente nessa Sessão, Gessilea, quero cumprimentar nosso 

companheiro “Miltinho”. Aloizio Molon também está presente. Nesse momento vamos fazer nossas 

considerações. Quero cumprimentar também o representante da loja maçônica Juarez Rocha também 

presente nesta Sessão. Registro Também a presença da Senhora Silvana Pontes, assessora do deputado 

Rodrigo Coelho, seja bem-vinda. Também representando nosso companheiro e ex-vereador, “Gipão”. 

Assim nós damos sequencia aos nossos trabalhos. Gostaria de convidar a todos a se manterem de pé 
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para executarmos o hino nacional e, em seguida, o hino municipal (Execução dos Hinos). Obrigado! 

Continuemos nossos trabalhos, convidarei a cada um dos vereadores eleitos para serem empossados 

neste momento. Assim, por sequencia, cada vereador, por ordem alfabética assinará seu termo e darei a 

palavra ao mesmo. Convidamos excelentíssimo Senhor vereador eleito Cláudio Bernardes Baptista 

para se encaminhar até a Mesa Diretora para assinar o termo de posse. Fica assim empossado o 

vereador  Cláudio Bernardes Baptista para o mandato de 2017 a 2020. Agora o vereador tem direito a 

palavra. Claudio Bernardes Baptista (Vereador):- É muita emoção e devo dizer que estou me 

sentido como empossado para o meu primeiro mandato, mas com muito mais responsabilidade. 

Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato popular que me foi concedido, observando a 

constituição e as leis de nosso país e trabalhando pelo engrandecimento do município de Atílio 

Vivacqua e para o bem geral de seus habitantes. Gostaria de estar saldando o presidente desta mesa, 

Pedro Sampaio, o secretário Sandro, o procurador da casa, Dr. Moacyr, nosso prefeito Almir Barros, 

nosso vice Josemar e todos os vereadores, a toda população sem exceção. Dedico-me com a certeza de 

dias melhores em trabalhar em prol a Atílio Vivacqua. Quero deixar bem claro a todo Atiliense, 

olhando nos olhos de cada um, Atílio Vivacqua pode contar com Cláudio Bernardes nesta casa. Atílio 

Vivacqua pode ter certeza que não existe vaidade pessoal, pode ter certeza que projetos, indicações, 

requerimentos, fiscalização, parceria, estarão muito colocadas em meu coração. Mas muito melhor, eu 

estou nesse mandato com Deus no meu coração e quem tem Deus no coração não tem como dá errado. 

Eu quero desejar a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para minha eleição, aqueles 

que puderam  me dá o seu voto, que puderam ser meus apoiadores, aqueles que não puderam votar em 

mim, mas torceram para uma boa eleição e também a todos aqueles que rezaram por mim nesse 

momento. Então quero dizer que durante esses quatro anos todos terão Cláudio Bernardes Trabalhando 

em prol a população de Atílio Vivacqua. Eu tenho essa responsabilidade; eu não vou brincar de “estar 

vereador”, porque nós não “somos”, nós estamos, mas o preparo fará um gestão diferenciada. Melhor 

do que pedir é agradecer cada voto que pedi em seu lar com trabalho, com projetos e, principalmente 

fazendo uma política diferenciada, dentro do teor da legalidade. Nós que passamos e criamos uma 

grande expectativa, creio que nossa grande meta será a saúde pública. A única vaidade que tenho é 

chegar no final do meu mandato e prestar contas ao povo que foi quem nos elegeu e deverá nos avaliar. 

Hoje eu deixo o meu coração falar; amo Atílio Vivacqua e, quem ama cuida. Vou trabalhar 
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incansavelmente por todos vocês. Um abraço a todos. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ 

hoc):- Obrigado vereador, Cláudio Bernardes. Convidamos a Exma. Graceli Estevão Silva para se 

encaminhar até a Mesa e assinar o termo de posse. Assim declaro empossada a vereadora Graceli 

Estevão Silva. Com a palavra, a vereadora. Graceli Estevão Silva (Vereadora):- Primeiramente 

quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez. É o meu terceiro mandato. Como o Cláudio 

disse, ele está se sentindo como se fosse seu primeiro mandato e eu também pela responsabilidade e 

seriedade do momento. E por hoje ser o dia Internacional da paz, eu quero cumprimentar a todos com a 

paz que esse Deus nos dá incessantemente. Eu quero cumprimentar a Mesa na pessoa do presidente 

Interino, Pedro Sampaio, o Secretario Sandro, ao prefeito Almir, nosso Vice, Josemar, Dr. Moacyr e 

todos os servidores dessa casa. É hora de agradecer a todas as pessoas que nos confiaram o voto direto. 

E como foi dito muito bem pelo Pe. Wagner que legislar é fazer projetos que vêm de encontro com a 

municipalidade. Eu gostaria de estar ressaltando aqui, a questão da nossa coligação; porque se não 

fosse a união de pessoas que compõem uma coligação, que são os nossos colegas, para hoje nós 

estarmos aqui, por maior que seja o número expressivo de votos que cada um teve, sozinho ninguém 

chega a lugar nenhum, então são as pessoas da nossa coligação que eu gostaria de estar prestigiando: 

Ana Maria Martins, Graceli, Wesley, Claudio, Eni Souza, Araujo Souza. Muito abrigada a todos 

vocês, sem vocês não seria possível estarmos aqui. A família, sem ela nós não conseguimos caminhar. 

Espero que todas famílias possam estar nos cobrando, não no sentido de punição, mas pela dedicação, 

uma vez que nos deram a oportunidade de estar aqui no parlamento. Gostaria de estar ressaltando aqui 

também, a questão da mulher; hoje vocês puderam ver que eu fui a única eleita; sem julgar a questão 

do dogma religioso; sem a questão de etnia, por ser negra, por ser branca, mas é uma representante da 

mulher. A mulher que é mãe, a mulher que é esposa, a mulher que é companheira, que trabalha, 

estudante. E a mulher também na política. Eu estou aqui disposta a trabalhar com esse compromisso 

que Deus nos deu. Nós temos um executivo jovem, um prefeito jovem um vice-prefeito jovem, 

vereadores de primeira experiência também jovens, então esse mesclar de experiência vai tornar uma 

administração diferenciada. Então eu agradeço a Deus por estarmos aqui e a todos vocês por estarem 

aqui. E nessa caminhada nos tivemos algo diferenciado; o representante do prefeito  foi o vice, uma 

pessoa incansável, uma pessoa dedicada e que vai ajudar muito nessa administração. Por fim quero 

desejar um feliz ano novo para todos e que deus nos ajude nas adversidades e que tenhamos melhoria 



 

 

6 

“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 – cmav_secretaria@hotmail.com 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

na qualidade de vida do nosso município. Eu agradeço no momento em nome de Jesus. Amem. Pedro 

de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- Dando continuidade, convidamos o Exmo. vereador 

reeleito, Jovaci Duarte Lopes para se encaminhar até a Mesa e assinar a termo de posse. Declaro 

empossado o vereador Jovaci Duarte Lopes. Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Gostaria de estar 

agradecendo a Deus, primeiramente, e desejando um bom dia a todos vocês e, em seguida, 

cumprimentando o presidente dessa casa, Pedro Oliveira Sampaio, Secretario Sandro, o prefeito eleito 

Almir Barros, o vice Josemar e o Dr. Moacyr. Agora eu vou fazer o juramento e nós temos que honrar 

com ele: Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato popular que me foi concedido, 

observando a constituição e as leis de nosso país e trabalhando pelo engrandecimento do município de 

Atílio Vivacqua e para o bem geral de seus habitantes. Quero dizer a vocês que estou indo para uma 

nova legislatura com muito amor no coração e que, só unidos iremos vencer. Muito Obrigado a todos 

vocês. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- Obrigado vereador Jovaci Duarte. Dando 

prosseguimento, convidamos o Exmo. Sr. Márcio da Silva Conceição para se encaminhar até a mesa e 

assinar o seu termo de posse. Declaro assim empossado o vereador Márcio Conceição. Marcio Silva 

da Conceição (Vereador):- Bom dia a todos, é um prazer estar de frente para vocês, vou tentar ser o 

mais transparente possível. Dizer para vocês que eu imaginava esse momento aqui agora, é muito 

difícil. Mas quero agradecer a oportunidade e a responsabilidade confiada em mim. Deixo aqui a 

certeza de que esses quatro anos serão dedicados a população, independente da religião, cor, raça, do 

bairro, localidade; estamos todos voltados a trabalhar pra vocês. Almir, durante a campanha você tinha 

uma frase que ficou gravada no meu coração, e vai ficar: você em momento algum falava o nome de 

vereador, prefeito ou vice, você falava o nome de uma família, todos somos uma família. O Sr. é um 

vitorioso. Terminando, eu queria dizer a minha mãe que está aqui; quero dizer que se eu cheguei até 

aqui foi por você. E à senhora eu dedico tudo. Eu vou me dedicar para que todas as crianças desse 

município; para que nenhuma passe fome ou frio, para que todas sejam felizes. Muito obrigado a 

todos. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- Dando sequencia ao nosso trabalho, 

convidamos o Exmo. Sr. para assinar o termo de posse, Paulo Caldeira Burock Junior. Declaro 

empossado o Sr. Paulo Caldeira Burock Junior. Paulo Caldeira Burock Junior (vereador):- Bom dia 

a todos. Gostaria de cumprimentar toda a mesa e  a toda família Atiliense. Muitas barreiras foram 

vencidas e temos certeza que a partir de agora muitas barreiras serão vencidas. Quando entramos para 
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a vida publica temos que enfrentar desafios e, se não for para enfrentar desafios, não devemos entrar. 

Eu sinto um compromisso com cada cidadão de Atílio Vivacqua. Não só com os 301 que votaram em 

mim, mas com todos os cidadãos de nosso município. O município vai avançar e vai precisar avançar 

sempre; e nós temos que estar dispostos a acompanhar esse avanço. Quero deixar aqui um abraço 

muito especial para todos os meus alunos; sou professor. Quero deixar um abraço muito especial para 

todos os professores; quero dizer que o meu mandato estará disposição de vocês e a toda população. 

Precisamos enfrentar uma crise politica e econômica nacional que atinge todos os municípios. Quero 

pedir a compreensão de todos vocês para passarmos por esse momento. As mudanças virão, mas não 

só com Almir ou com os vereadores, mas com a participação de todos vocês. Quero deixar aqui o meu 

lema de campanha que é “Agora é a Nossa vez de Juntos Construirmos a nossa História”. Muito 

obrigado a todos. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- nesse momento, apesar de já ter 

me concedido a posse; assinarei o livro de posse e peço ao secretário ad’ hoc dessa mesa que assuma 

meu lugar para que eu possa proceder com esse ato. Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- 

Com a palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ 

hoc):- Quero Cumprimentar a mesa, todas as autoridades, meus familiares e todos aqui presentes. 

Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato popular que me foi concedido, observando a 

constituição e as leis de nosso país e trabalhando pelo engrandecimento do município de Atílio 

Vivacqua e para o bem geral de seus habitantes. Estamos reunidos em assembleia para instituir uma 

politica democrática, por direitos sociais, segurança e justiça com valores de uma sociedade fraterna e 

sem preconceito. Obrigados, sigamos em frente com a força do criador. Feliz 2017 a todos. Sandro 

Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- Retorno a mesa como secretário. Pedro de Oliveira Sampaio 

(Presidente ad’ hoc):- Dando prosseguimento, convido o Exmo.  Vereador Roberto Alemonge de 

Souza para se encaminhar até a mesa e assinar o termo de posse. Roberto Alemonge de Souza 

(Vereador):- Bom dia a todos. Quero cumprimentar toda a mesa e todos aqui presente. Falando em 

eleição, Quando a gente chega a ser eleito pela primeira vez, tudo é muito fácil; aí eu quero ver a 

pessoa andando e mostrando a onde está o trabalho para que a pessoa possa conseguir a reeleição 

dentro do município. Em 2012 fui eleito e tenho muito que agradecer, agora eu tenho fé em Deus que 

em 2017 vou iniciar outro trabalho e que o novo prefeito vai nos dar condições de trabalhar. Quero 

agradecer, de coração, os votos que tive. Quero desejar um 2017 com carinho. Um grande abraço e 
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obrigado. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- Queremos registrar a presença do ex-

secretário de agricultara, Marcio Menegusse, do Mario Sergio Brito e todos os servidores do 

município. Convidamos o Exmo. Sr. vereador reeleito para se encaminhar até a mesa e assinar o termo 

de posse. Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- Primeiro como de costume, queria 

agradecer a Deus, por mais esse dia nessa casa. Queria cumprimentar ao Presidente Pedro, ao Dr. 

Moacyr, ao prefeito eleito Almir, o vice Josemar, e todos aqui presente nessa casa. Queria 

cumprimentar a todos vocês, mas eu queria um bom dia. BOM DIA! Queria agradecer minha família, 

amigos, esposa, filhas. Queria agradecer por mais essa eleição, por mais esse cheque em branco que 

vocês confiaram em mim. Prometi, na eleição passada, não decepcioná-los, trabalhando nessa Câmara, 

uma casa séria, que foi parceira do Executivo. Obrigado a todos que votaram e a todos que não 

votaram no Sandro Magrelo, do fundo do meu coração. Almir, que papai do céu te ilumine e te d~e 

saúde, sabedoria e seriedade para que possamos tocar esse município que é mais um desafio em nossa 

vida. “Tamu Junto!” Feliz ano novo para todos vocês. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ 

hoc):- Obrigado, vereador. Dando Continuidade, convidamos o Exmo Sr.Vereador Thiago Delorence 

Gava para se encaminhar até a mesa e assinar o termo de posse. Thiago Delorence Gava (vereador):- 

Bom dia a todos, nesse dia 1º de janeiro de 2017, uma data tão especial onde comemoramos um ano 

novo. Essa casa cheia me deixa muito feliz e com o compromisso de trabalhar. Gostaria de agradecer a 

Deus por mais essa responsabilidade. Gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a trajetória do 

Thiago Gava. Em 2009 iniciei como servidor publico no cargo de enfermeiro. Em 2012 iniciei também 

a vida política, onde fiquei em quinto lugar como vereador mais votado no município de Atílio 

Vivacqua e não assumi por questões de legenda. Mas não deixamos de trabalhar. Em 2014 assumi no 

lugar do Sandro e fui acolhido por todos os vereadores e servidores dessa casa. Fui um período 

pequeno, mas muito gratificante. No ano de 2016, fiquei um período como secretário de saúde da 

cidade, onde realizamos projetos idealizadores na cidade. Deixamos a nossa marca. Quero agradecer a 

cada servidor público de Atílio, hoje sou representante de vocês. Quero desejar essa posse a cada 

servido, a cada paciente e também a minha família. Quero agradecer minha esposa Flávia, uma bênção 

de Deus,  pelo meu filho e todo o companheirismo, Quero honrar esse mandato com o lema da minha 

campanha. “Fé Força e Garra”. Muito obrigado. Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- 

Assim finalizando e empossado todos os vereadores, passamos para o outro momento e vou convidar a 
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primeira Dama a senhora Rosangela Venturi e a senhora Aparecida Livramento para fazer parte da 

mesa. Iniciaremos agora um novo momento, assim para o compromisso dos vereadores que será lido 

pelo vereador mais jovem dessa casa eleito, o Exmo. Sr. Paulo Caldeira Burock. Todos os vereadores 

de pé, por favor, e ao final da leitura devem dizer a uma só voz: EU PROMETO! Pode proceder com a 

leitura, vereador. Paulo Caldeira Burock Junior (Vereador):- Prometo exercer com dignidade e 

dedicação o mandato popular que me foi concedido, observando a constituição e as leis de nosso país e 

trabalhando pelo engrandecimento do município de Atílio Vivacqua e para o bem geral de seus 

habitantes. Todos os vereadores:- Eu prometo! Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- 

Uma salva de palmas os vereadores. Gostaria de chamar o secretário dessa mesa para fazer a chamada 

nominal dos vereadores já empossados. Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- Procederei 

com a chamada. Sr. Cláudio Bernardes Baptista? Claudio Bernardes Baptista (vereador):- presente. 

Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão 

Silva (vereadora):- presente. Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- Vereador Jovaci Duarte 

Lopes? Jovaci Duarte Lopes (Vereador):- Presente. Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- 

vereador Márcio Silva da Conceição? Marcio Silva da Conceição (vereador):- presente. Sandro 

Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- Vereador Paulo Caldeira Burock Junior? Paulo Caldeira 

Burock Junior (Vereador):- Presente. Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- vereador 

Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- presente. Sandro 

Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto Alemonge 

de Souza (vereador):- Presente. Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc):- Eu, vereador Sandro 

Duarte Gariolli estou presente. Sandro Duarte Gariolli (Secretário ad’ hoc): vereador Thiago 

Delorence Gava? Thiago Delorence Gava (Vereador):- presente. Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário ad’ hoc):- Retorno a palavra ao presidente dessa mesa. Pedro de Oliveira Sampaio 

(Presidente ad’ hoc):- Fica assim constatado na presença de todos os vereadores, portanto registra-se 

a existência do quórum que a maioria absoluta exigida pela LOM e pelo regimento Interno dessa 

Câmara para tal ato. Atendendo as normas regimentais dessa casa legislativa, fica registrado como foi 

protocolado nessa casa de acordo com edital da convocação n° 01/2016, atendendo as normas 

regimentais, uma chapa que foi atuada em procedimento administrativo e registrada na secretaria dessa 

câmara como Presidente Paulo Caldeira Burock Junior, Vice-presidente Márcio Silva da Conceição e 
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Secretário Thiago Delorence Gava . Algum dos vereadores concorrendo ao cargo da Mesa Diretora 

deseja usar a palavra? Vereador Paulo Burock. Paulo Caldeira Burock Junior (Vereador):- Como 

eu havia dito no meu discurso, sobre os desafios; acredito que esse seja o primeiro. E como eu disse, os 

desafios são para serem enfrentados; e por esse motivo, eu, Marcinho e Thiago, sentamos, 

conversamos e vimos que nós precisamos defender tudo aquilo que nós dispusemos nos palcos com 

metas de governo. Trazer essa nova mentalidade, políticos novos, a possiblidade de dirigir e coordenar 

os trabalhos dessa casa. E é nesse seguimento, assumindo sempre esse compromisso com o nosso 

município e cada cidadão é que nós protocolamos nossa chapa. Confiantes na presença de Deus, se nós 

eleitos formas a conduzir essa casa seguiremos sempre com ética e dignidade com todos vocês. Pedro 

de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Apresentado a 

chapa com os respectivos cargos, iniciaremos os tramites legais para a eleição da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua para o biênio de 2017 a 2018. Solicito ao vereador Roberto 

Alemonge e ao vereador Jovaci Duarte para se aproximarem da mesa de votação para conferir as urnas 

e as cédulas e conferir o teor da quantidade de 9 cédulas. Convido aqui a servidora Jéssica para que 

possa auxiliar no momento da eleição. Solicito que após conferida as urnas, que a mesma seja lacrada 

pelos vereadores conferentes. Informamos que na cabine da votação contém uma caneta de cor azul e 

com esta caneta e somente com ela todos os vereadores deverão votar, procedendo assim o voto com 

um “X”. O vereador que iniciar a votar deverá se encaminhar até a mesa diretora, retirar sua cédula e 

proceder com seu voto atrás da cabine de votação e depositar o seu voto na urna. Sendo assim, por 

ordem alfabética iniciemos a votação. Convido o excelentíssimo vereador Cláudio Bernardes Baptista 

para que ele possa dá o seu voto. Obrigado. Convido a Exma. Vereadora Graceli Estevão para votar. 

Convido também o vereador Jovaci Duarte Lopes. Obrigado, vereador. Vereador Marcio da Silva 

Conceição. Obrigado. Vereador Paulo Caldeira. No cumprimento do art. 18, parágrafo único, descreve 

que o voto do presidente procederá numa ordem alfabética e assim solicito ao secretário dessa mesa 

que ocupe o meu lugar para que eu possa proceder com o meu voto. Sandro Duarte Gariolli 

(Secretário ad’ hoc):- Após voto do vereador Pedro, retorno ao meu cargo de secretário na mesa. 

Pedro de Oliveira Sampaio (Presidente ad’ hoc):- Vereador Roberto Alemonge de Souza. Obrigado 

vereador. Vereador Sandro Duarte Gariolli. Vereador Thiago Delorence Gava. Obrigado. Terminando 

assim a votação, convidamos a vereadora Graceli Estevão e o vereador Jovaci Duarte para deslacrar a 
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urna e conferir as cédulas com os votos. Primeiro voto a favor, segundo voto a favor, terceiro voto a 

favor, quarto voto a favor, quinto voto a favor, sexto voto a favor, sétimo voto a favor, oitavo voto a 

favor e nono voto a favor. Informamos que a servidora Jéssica irá lacrar a urna e todos os vereadores 

possam assinar a mesma. Fica, então, eleito para presidente desta Mesa, no biênio de 2017 a 2018 para 

presidente, o Exmo. Sr. vereador Paulo Caldeira Burock Junior, para Vice-presidente o Exmo. Sr. 

Márcio Silva da Conceição e para Secretário o Exmo. Sr. Thiago Delorence Gava. Uma salva de 

palmas. Convido os novos membros da mesa para assinar o termo de posse, começando pelo 

Presidente, Vice-presidente e, em seguida, o Secretário. Senhoras e Senhores, passaremos agora para 

um outro momento muito importante da nossa Assembleia para que eu e o vereador Sandro possamos 

deixar de fazer parte da Mesa para que o presidente eleito, o Vice-presidente e o Secretário, a partir de 

agora, possam assumir os trabalhos dessa Casa.  Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Dando continuidade aos nossos trabalhos, gostaria de agradecer o voto de confiança a todos os 

vereadores dessa casa. Digo também ao nosso Prefeito e Vice-prefeito que serão empossados em 

breve, que esta casa, neste biênio, sobre a proteção de Deus, ela quer trabalhar pelo bem do nosso 

município. E essa casa pretende sim trabalhar junto com o Executivo pelo munícipio de Atílio 

Vivacqua. É o momento em que empossaremos o Chefe do Executivo Municipal. Gostaria de pedir ao 

Senhor Prefeito, Almir Lima Barros e Josemar Machado Fernandes e, convidá-los a assinar o termo de 

posse. Assina neste momento, no livro de posse, o prefeito municipal de Atílio Vivacqua, Almir Lima 

Barros. Assina neste momento o Vice-prefeito Josemar Machado Fernandes. Neste momento convido 

o Exmo. Sr. Almir Lima Barros para ler o termo de compromisso. Almir Lima Barros (Prefeito):- 

Firmamos o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica. Observar as leis da união do 

estado e do município. Promover o bem estar geral dos municípios e exercer o cargo na inspiração da 

democracia e da legitimidade e da legalidade. EU PROMETO! Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Ficam empossados os Exmos. Almir Lima Barros como Prefeito Municipal de Atílio 

Vivacqua e Josemar Machado como Vice-prefeito.  Gostaria de Convidar a fazer uso da tribuna a Srª. 

Paula Barros. Paula Barros:- Bom dia a todos. Bom dia ao Prefeito Almir Barros e estendo os 

cumprimentos a todos da Mesa. Almir, como sua sobrinha eu quero dizer representando a família que 

estamos muito felizes pela vitória. Em 2016 foram duas grandes vitórias,; uma pessoal da sua saúde e 

outra nas eleições que veio uma vitória histórica no município. Gostaria de estar lendo uma poesia de 
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um poeta da terra em homenagem ao Almir. “Canção de família. Quem diria, pai, que hoje, passados 

tantos anos, os tempos “hidros?” nos fez novamente unidos e víssemos essa multidão pelas ruas 

clamando por mudanças e, nessas andanças, sentimos um muito de presença tua. Sabe, não que os 

velhos passaram  e o novo chegou, o novo é a sabedoria do velho, da mãe, do pai, do avó, a história se 

renova como uma roça de milho; um filho a mamar no peito, um pai abraçando um filho como uma 

homilia. História, família, um pai trazendo o filho um abraço ao peito. Parabéns meu filho prefeito”. 

Mais uma vez parabéns. Para a nossa família esse dia é um marco na história, porque o meu avó já 

esteve sentado nessa cadeira, o seu pai Antônio Barros. Parabéns mais uma vez e que Deus te abençoe 

nessa caminhada e te dê muita sabedoria. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Eu não 

poderia deixar de parabenizar todos os meus companheiros de partido de uma forma muito especial ao 

nosso Vice-prefeito Josemar que por muitas e muitas vezes nos reunimos, me incentivou muito no 

decorrer da campanha. Almir, os desafios das campanhas foram muitos, as falas foram pesadas, mas 

tudo foi vencido por prova, honra e glória do Senhor e você pode ter certeza que se você passou por 

todas essas provações e porque Deus quer que você esteja aqui. E eu guardo de uma forma muito 

especial na inauguração do nosso comitê e o Almir com sua humildade deixou bem claro que hoje o 

nosso município não elege apenas um prefeito, mas ele elege dois, Almir e Josemar. E é com essa 

grandiosidade que Almir e Josemar tiveram 5.277 votos, votos de confiança no futuro de nosso 

município. Continuando os nossos trabalhos, agora com a palavra o Vice-prefeito Josemar Machado 

Fernandes. Josemar Machado Fernandes (Vice-Prefeito): Acho que vou ter um pouquinho de 

dificuldade por ser um pouco alto (risos). Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Mesa, o nosso 

prefeito Almir Barros, cumprimentar todos os vereadores e cumprimentar a todos vocês. Eu aproveitei 

esses últimos dias e sentei debaixo de uma árvore e comecei a rascunhar algumas falas para hoje. É 

com humildade e pés no chão, como a nossa campanha, que hoje tomo posse como vice=prefeito do 

nosso município com a responsabilidade de saber que, a partir desse momento, teremos uma família 

para cuidar como uma mãe cuida de um filho. Nesse momento tão importante lembro da minha 

história e tudo que vivi para chegar até aqui. As eleições se encerraram, precisamos nos unir 

independente de cor partidária; agradeço ao meu partido PDT que me confiou tão importante de 

missão de representa-lo nessas eleições. Agradeço a parceria com Almir um grande amigo que ganhei, 

e digo que a vitória foi nossa. Agradeço também toda a nossa militância aos 54 vereadores que nos 
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acompanharam e tanto lutamos para estarmos aqui hoje. Por isso, dividimos com todos vocês esse 

momento de alegria. Vamos fazer uma gestão pautada nos valores da ética, da moral e na austeridade 

da aplicação dos recursos públicos. Vamos preservar sempre o principio mais importante da vida que é 

a fé em Deus. Estamos vivendo dias difíceis em nosso país, corrupção, crise econômica, politica; por 

isso não podemos dá espaço para os maus feitos. Mas não podemos desanimar. Teremos desafios pela 

frente, o primeiro deles será a falta de recursos. Por isso, em alguns momentos teremos de ter 

paciência, pois não podemos atropelar etapas que devem ocorrer. Precisamos cuidar de gente, de seres 

humanos, sobre o tudo os mais carentes. Aos gestores que encerraram seus mandatos fica os meus 

sinceros agradecimentos. Aos vereadores que a partir deste dia compõem a Câmara Municipal, 

precisamos trabalhar, ter harmonia e respeito a população. Desejo a todos vocês muito sucesso na 

construção dos trabalhos nessa casa legislativa. Ao prefeito Almir e toda sua equipe, conte comigo. 

Um bom dia a todos e um feliz 2017. Obrigado! Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Com 

a palavra, o prefeito, Almir Lima Barros. Almir Lima Barros (Prefeito):- Boa tarde a todos. 

Permitam-me que eu fale sentado. Acredito que vocês estejam ouvindo melhor este microfone. Gente, 

eu gostaria de cumprimentar a todos, a nova Mesa Diretora, Thiago, Marcio e Junior, o Dr. Moacyr 

nosso procurador, Josemar nosso Vice e segundo prefeito, minha esposa Elisangela, a Aparecida; 

cumprimentar também todos os funcionários da casa. Pelo que eu vi vocês ficaram até mais tarde 

trabalhando, meus parabéns. Agradeço a todos vocês que estão aqui presente para nos prestigiar na 

nossa posse. Eu quero agradecer aqui também e se eu agradeci, agradeci pouco, que são os 50 

vereadores que tanto caminharam e que nos levaram, independente de quantos votos tiveram. Todos 

aqueles que trouxeram as bandeiras de casa. Agradecer todos aqueles presentes nas tradicionais 

caminhadas de segunda-feira. Elas, com toda a certeza, vão ficar marcadas. Tudo foi voluntário não 

tinha ninguém pago, não tinha cerveja ou churrasco; tudo foi espontâneo e isso mexeu muito comigo. 

Quero agradecer muito ao Josemar pelo fato de eu não poder estar caminhando, mas ele mesmo com 

seus compromissos particulares ainda queria sair para caminhar e íamos até a noite. Minha família que 

teve o tempo todo comigo me apoiando; minha esposa, que abriu mão de mestrado para cuidar de 

mim, com um momento muito delicado da minha saúde, mas ela sempre esteve cuidando de mim para 

que pudesse estar com vocês nessa campanha. E sem contar que hoje, graças a Deus, os meus irmãos 

todos votaram em mim, coisa que anos atrás a politica, que não é politica que eu acredito, dividiu. 
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Hoje a politica uniu a família e, isso, eu tiro pela minha família, pois quantas famílias que eu vi unidas, 

mas unidas não só em função do Almir, mas acreditando numa mudança e isso é muito gratificante. E 

como a Paula falou, antes do meu pai, eu tive um primo que foi o primeiro prefeito (interventor), 

Claudio Moraes, depois veio meu pai, Vice-prefeito também com a Ricardo Barbieri, como eu fui 

Vice-prefeito também, até ontem. E hoje estou tomando posse como prefeito como meu pai foi 

também prefeito em 1972. Tive outro primo que teve três mandatos aqui, nosso saudoso Hélio Lima 

que também deu sua contribuição. Então agora, de família, um mérito a todos que passaram eu estarei 

dando a minha contribuição também para esse município. Quero agradecer essa confiança que 

depositaram em mim e no Josemar, nós vamos retribuir para 100% da população, porque não vai haver 

perseguição, nós vamos tratar todos iguais. Esse tratamento que eu digo, isso não é da boca pra fora. 

Eu perdi apoio dentro da campanha porque eu não prometi emprego. O fato de eu não fechar esses 

compromissos me fez perder muito apoio, mas agora eu não tenho compromisso com ninguém a não 

ser com vocês, a nossa população, de trabalho. Esse é o meu compromisso. Então não tenho 

compromisso com empreiteira, não tenho compromisso com nada. A nossa administração estará de 

portas abertas pra vocês, estaremos ouvindo, isso é muito importante, é o começo de tudo. Minha 

recomendação a todos os funcionários é para a gente estar buscando aquelas pessoas que estão 

precisando da gente e que não sabem nem como se aproximar. Eu falo com vocês que a minha 

prioridade é saúde, educação; a gente vai estar ouvindo os produtores rurais. A gente vai estará 

trazendo ainda esse mês, que começa hoje,  Dr. Maciel nosso cardiologista e com ele estará voltando 

as especialidades que eram pactuadas no PPI, elas serão, na medida do possível, pois a folha está muito 

apertada, os recursos são poucos, mas a gente vai voltar com as especialidades. Hoje eu fico a vontade 

pra falar, pois não são apenas promessas, elas já estão sendo executadas. Como vocês esperaram até 

agora, tenham um pouquinho de paciência comigo, porque eu quero falar muito com vocês. Quanto a 

educação, a nossa Secretária está aí junto com a gente a “Lane”. O que eu tenho conversado com a 

Lane e sua nova equipe que vai trabalhar com ela na secretaria é que atendam bem as pessoas e que 

não persigam ninguém. Precisamos sim de funcionários para atender a demanda, mas não pode virar 

moeda de troca política. Então gente, eu tenho a agradecer, como a Graceli falou no discurso dela o 

PEM, o PSD, o PR, o PT, o PSB, o PP, PDT, PPS e o PV, então nós tivemos uns dez partidos com a 

gente, agradeço muito a todos eles. Gente, a partir de, o que a gente já assumiu hoje, infelizmente o 
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Josemar não vai assumir nenhuma secretaria, mas conversamos muito e vai estar junto com a gente na 

administração. Sobre os secretários, a gente vai estar passando direitinho para vocês, mas eu gostaria 

de estar falando de outro secretário aqui, que o pai dele já deu uma contribuição em três mandatos, e 

estará junto com a gente na secretaria também, é o “Helinho”. Ele vai dá essa contribuição como o pai 

dele deu essa contribuição. Nós temos aqui também a secretária Joelma, a Joelma que foi subsecretaria 

de estado no governo do Casagrande, então está credenciada, formada em turismo e eu gostaria que a 

população contribuísse junto com a Joelma nessa revitalização, porque antigamente as pessoas de 

Muqui vinham passar o carnaval aqui, hoje as pessoas vão para Muqui, principalmente para Muqui, 

para estar passando o carnaval lá. Então alguma coisa está errada e gostaria de resgatar isso tudo. 

Gente, eu me estendi demais, agradeço a confiança de vocês e quero dizer que a vitória é de vocês. 

Gente eu não podia deixar de agradecer as minhas irmãs, a Amélia, a Ana, o Antônio Carlos, “Tacin”, 

que não pode estar aqui hoje, mas está muito feliz. Muito obrigado a todos. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Agora, quero, em nome dessa Casa de Leis, parabenizar o prefeito Almir 

Barros, o Vice-prefeito, Josemar Machado Fernandes; que Deus ilumine seus trabalhos em favor do 

povo deste município. Que nosso município, a partir desse momento, esteja sempre na proteção de 

Deus e cada um de nós, Vereadores, Secretários Prefeito e Vice-prefeito se doe em prol ao povo deste 

município. Não havendo mais nada a tratar e cumpridas as formalidades e exigências legais e 

regimentais, dou por encerrada a presente Sessão. / E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente 

Sessão, da qual eu, Gabriel Coelho Rocha, lavrei após redigi-la.___________________. 

Sala das Sessões, 18 de Janeiro  de 2017. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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/ E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Gabriel Coelho Rocha, lavrei 

após redigi-la.____________________________________________________________________. 

Sala das Sessões, 02 de Janeiro  de 2017. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


