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ATA DA 02ª SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO 

VIVÁCQUA, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017. 

 

Aos OITO dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 

horas, 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, com a presença de 

todos os Vereadores para sessão solene em homenagem ao dia Internacional 

da Mulher a fim de homenagear a Ilustríssima Senhora Maria da Conceição 

Alves. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dou por aberta a 

segunda sessão solene da câmara municipal de Atílio Vivacqua. Cumprimento 

aos senhores vereadores aqui presente, gostaria de convidar cada um a 

assumir os seus lugares. Cumprimento a todas as mulheres nesse dia tão 

especial. Gostaria de convidar para compor a mesa o vice-presidente Marcio 

Silva Conceição, o secretário Thiago Gava, o exmo. Senhor prefeito Almir Lima 

Barros, o exmo. Vice-prefeito Josemar Machado Fernandes, a mulher presente 

nesta casa, Graceli estevão Silva, nossa primeira dama Rosangela a se fazer 

presente aqui conosco. E representando a todas as mulheres para receber 

nossos cumprimentos esta noite, a Dona Maria; uma salva de palmas. Gostaria 

de convidar a todos a ficar de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. [O 

presidente convidou a vereadora Graceli para fazer a leitura do texto bíblico 

que se encontra em provérbios 31, versículos de 10 a 23]. Gostaria de 

cumprimentar de uma forma muito especial também, a Sônia que está aqui 

conosco, que foi a última homenageada; e cumprimento também a todas as 
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mulheres que já foram homenageadas. Gostaria de estar abrindo a palavra, 

iniciando pelos vereadores, depois aqueles que vão prestar a homenagem, 

amigos e familiares. Com a palavra, o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio 

Bernardes Baptista (vereador):- Gostaria de estar saudando a vereadora 

Graceli, a Primeira Dama Rosangela e, saudando a Graceli e a primeira dama 

Rosangela, eu cumprimento todos aqui nesta Mesa. Saudar os vereadores, as 

pessoas aqui presentes que nos deixam muito felizes neste dia marcado na 

história mundial em homenagem as mulheres. Referente a dona Maria, se a 

gente ficasse aqui expressando-nos a noite toda, não resumiríamos uma parte 

da história que a dona Maria tem no município referente a tudo, a mãe, a 

esposa, a avó, a amiga. Digo com toda certeza que todo atiliense que estudou 

no Fernando de Abreu, ele pode ter tido, vereador Sandro, um aprendizado 

pedagógico bom, mas quando ele saía da sala para aquela senhora ali está, 

ele aprenderia ser um ser humano. Então, dona Maria, não teríamos no 

Fernando de Abreu uma pessoa boa se ali não tivesse alguém como a senhora 

a encher os nossos corações. E digo mais! Eu não tenho palavras, eu tenho 

senhora não como minha avó, mas uma pessoa dentro do meu coração. Se eu 

falar para vocês o alimento que a dona Maria mais gosta, eu vou estar 

pecando, mas ela é fera no caranguejo; adora! Nós que já tivemos frequência 

familiar, frequentamos a casa dela, a casa da Neila, dos netos, nós sabemos e 

podemos falar um pouquinho. Mas digo, Dona Maria, aquela pessoa que a 

senhora deixava dá troco e que passava a senhora para trás; e está presa, tá 

Almir! Porque não foi uma boa pessoa. Mas aquela que dava o troco a ela 

mesma certinho, hoje está no mais alto patamar. Então a gente sabe o 

seguinte, o que a senhora passava para a pessoa, é o que é ser humano. Eu 
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acho até que tinha que ter no currículo escolar, o aluno que passou enquanto a 

dona Maria estava ali,  porque muitas mensagens eu recebi após essa 

homenagem que nós divulgamos. Muitas pessoas pedindo para falar, olha, não 

esquece de falar dela sobre o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, 

não esquece de falar dela que quando a gente tinha dinheiro, chupava bala, 

mas quando não tinha, chupava também. O que eu vou resumir para dona 

Maria por Atílio Vivacqua em representatividade é, a Senhora não é mil não, a 

senhora é muito mil. Deus abençoe a todos e um abraço no coração. Paulo 

Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o 

vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Primeiro, como 

sempre, eu queria agradecer a Deus. Boa noite a todos! Queria cumprimentar a 

primeira dama e a Graceli e assim cumprimento toda Mesa e a Dona Maria. Eu 

falo que eu não tive o prazer de estudar no Fernando de Abreu, porque eu 

comecei a estudar no Santo Antônio, mas de quando comecei a participar de 

Marapé todo mundo ouve falar da Dona Maria. Parabéns a senhora e a essa 

família maravilhosa, essa saúde que a senhora tem. Parabéns a vocês todas 

as mulheres, vocês que nos carregam, nos guiam e faz nossa vida ter sentido. 

Muito obrigado e boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior 

(presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Roberto 

Alemonge. Roberto Alemonge de Souza (vereador):- boa noite a todos, 

quero cumprimentar toda a Mesa e a Homenageada dona maria. O Sandro 

perguntou e me passaram aqui que ela tem quatro bisnetos. Dona Maria tem 

seis filhos, vinte e um netos  e nove bisnetos. É uma família muito unida; eu 

não passei a vida de aluno para conhecer a Dona Maria na escola, mas a 

família e amigos sempre falaram da sua trajetória dela tanto que conhecemos 
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como dona Maria do Doce. Eu queria simplesmente entregar uma lembrança a 

dona Maria através da Sua neta Bárbara. Muito obrigado e boa noite. Paulo 

Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o 

vereador Jovaci. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Bom gente, primeiramente 

eu gostaria de agradecer a Deus por essa chuva maravilhosa que veio nos 

abrilhantar nesta noite; em seguida cumprimentar toda mesa, a Dona Maria e 

todos vocês que saíram de seus lares e que estão aqui conosco. Estudei no 

Fernando de Abreu por um longo período; ali eu aprendi muitas coisas e me 

lembro muito bem do longo trabalho da Dona Maria; quando você vai 

homenagear uma pessoa, todos do município querem saber quem é essa 

pessoa e o nome da dona Maria foi muito gratificante saber como o ser 

humano é reconhecido. Então finalizando, quero deixar aqui que a família, os 

netos, bisnetos, sigam o exemplo da avó, da mãe, porque na vida nossa o que 

conta é a história. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Paulo 

Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o 

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

Deus por mais esse momento marcante na vida da humanidade, na vida das 

mulheres; assim eu cumprimento toda a Mesa, em especial nossa primeira 

dama, a Graceli e a Dona Maria. Toda mulher atiliense está sendo 

representada na pessoa da Dona Maria. Na pessoa do prefeito eu cumprimento 

todo o município de Atílio Vivacqua. Todas as servidoras dessa casa que 

também exercem um trabalho especial nessa Casa e que serão muito bem 

representadas pela dona Maria. Eu quero dizer, dona Maria, que a gente 

conhece as pessoas pelas suas obras, por aquilo que elas conseguem passar 

para as pessoas de positivo e o que eu vejo que as pessoas passam para a 
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gente, com muita segurança é que o seu trabalho, no ensino, é o responsável 

do porquê da senhora estar aqui representando todas mulheres. Eu quero dizer 

àquelas que não estão aqui, eu quero que saibam que são representadas pela 

dona Maria do Doce, elas também estão felizes, pois estão sendo bem 

representadas; quero que a senhora saiba que quando o projeto chegou a esta 

casa, nenhum dos vereadores teve dificuldade de dizer sim a pessoa da 

senhora. Então eu quero parabenizar a ideia e á Câmara de estar fazendo essa 

homenagem muito merecida. Um abraço, Deus abençoe a senhora, que a 

senhora continue sendo essa mulher dócil e do doce. Muito obrigado e que 

Deus abençoe a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- 

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

Delorence Gava (secretário):- Meus agradecimentos a Deus pela Sessão de 

hoje, muito importante para a história de Atílio Vivacqua e para a família da 

dona Maria. Meus cumprimentos a Mesa, parabéns pela ornamentação, fiquei 

muito feliz em chegar e ver tamanha dedicação. Cumprimento a dona Maria, a 

todos os funcionários dessa Casa, em especial as servidoras desta casa. Eu 

tenho a dizer que a mulher vem garantindo muito espaço. Muitos de nossos 

secretários são mulheres; estou vendo aqui a Lana, a Karol, para vocês verem 

o tamanho da força da mulher. A mulher tem um papel, hoje, grande dentro de 

vários setores e também dentro do lar. Eu vou fazer três anos de casado e 

observo a minha esposa que também trabalha e ainda tem um lar para cuidar e 

dona Maria cuidou do Fernando de Abreu, eu até vi ali atrás do plenário as 

guloseimas que a senhora costumava a vender, bolos doces, sacolé, isso me 

deixou até emocionado, e ainda assim tem sua casa, sua família para cuidar. A 

sua trajetória tem tantas histórias, inclusive meu pai me contou das vezes em 
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que ele levava coco, e alguns produtos para a senhora fazer os sacolés e, em 

troca, ganhava doces, salgados. Então, dona Maria, eu fico muito feliz em ter 

comprado muitos doces e sacolés da Senhora, e estar aqui hoje, nessa tribuna 

falando da senhora me deixa muito emocionado e com certeza a senhora está 

de parabéns, Atílio Vivácqua está muito bem representado. Muito obrigado a 

todos e uma boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- 

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

Conceição (vereador):- Boa noite a todos, a Mesa e em especial a vereadora 

Graceli e a primeira Dama a Dona Maria que volto a falar em breve. Queria dá 

uma boa noite aos funcionários desta Casa, a Jessica, a Vania, Roseni, a 

Quézia, a Sulaima que não está aqui, Elizangela, é um prazer trabalhar com 

vocês, uma boa noite a todas mulheres que se fazem presentes, um abraço 

especial a família da dona Maria, aos netos, bisnetos. Eu queria falar um 

pouquinho de como eu conheci a dona Maria, e na verdade, foi meio que de 

trás para frente. Bem, eu conheci a dona Maria através dos bisnetos e dos 

netos que , porventura, fazem parte do meu projeto de futebol, e a dona Maria 

sempre ia assisti-los jogar; então eu conheci a dona Maria no campo. Tenho 

muito prazer, dona Maria, em trabalhar com essas crianças e eu vejo de onde 

elas herdaram tamanha educação. Fico m ito satisfeito em lidar com eles. Em 

nome do projeto GACAV, fizemos uma homenagem a senhora e, eu, queria 

chamar aqui o Romulo, o Ramon a Vanessa e o Adson, para poder fazer a 

entrega de uma singela homenagem da escolinha. Parabéns também a Lana, a 

Karol que estão fazendo um belo trabalho no nosso município. Eu agradeço 

dona Maria, por nos proporcionar esse momento, agradeço a todos aqui 

presente, parabéns a vereadora Graceli, a senhora representa muita coisa 
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nesta Casa. Uma boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- 

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

Estevão Silva (vereadora):- boa a noite a todos e a todas. Hoje nós estamos 

em maioria. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui e cumprimentar a 

protagonista dessa noite que hoje é a Dona Maria. Quando o nome da senhora 

chegou a esta Casa através da Mesa Diretora, como já foi dito anteriormente, 

nenhum de nós vereadores “tutibiamos” em tê-la hoje aqui para esta Sessão 

Solene. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, o vice-presidente, o 

secretário. Exmo. Sr. Prefeito juntamente com o vice-prefeito, a Sra. Primeira 

Dama, parabéns e muito obrigado por tê-la aqui. Os familiares da dona Maria, a 

Sônia que estará aqui passando a faixa simbolicamente e que representou 

muito bem durante esse ano. Falar da dona Maria é muito fácil porque todos 

sabem que nós moramos bem pertinho, a única coisa que nos separa é o 

nosso muro, né dona Maria? O cheirinho das nossas comidas se cruzam ali e, 

as vezes, nós fazemos até trocas e isso é muito bom e as pessoas que a 

conhece por ser uma pessoa do Fernando de Abreu, muitos se formaram em 

tantas áreas e todos passaram pela senhora. Quando eu cheguei em Atílio 

Vivacqua eu fui muito bem acolhida pela senhora, pelo vô, vô Cici, e a senhora 

está aí firme e forte, fazendo história, com um currículo vasto e maravilhoso. 

Falando um pouquinho da origem por nós estarmos aqui hoje nesse dia, foi 

simplesmente por uma tragédia. hoje nós somos valorizadas por muitos 

motivos nós somos o “arrimo”, a força em muitos setores. Ainda precisamos de 

mais representatividade na política, na questão da saúde, mas batalhando 

tenho certeza que conseguiremos alavancar. Quero cumprimentar a dona 

Maria Scarpini que se faz presente aqui hoje, hoje é o dia das Marias, seja 
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muito bem-vinda. Meu muito obrigada, obrigada pelo respeito de todos vocês e 

uma boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado 

vereadora, gostaria de convidar a fazer uso da palavra o exmo. Sr. Vice-

prefeito Josemar Machado Fernandes. Josemar Machado Fernandes (vice-

prefeito):- Boa noite para todos, quero cumprimentar toda a Mesa, a nossa 

Primeira Dama, a vereadora Graceli, o prefeito Almir e gostaria de 

cumprimentar todas as mulheres que estão aqui esta noite. É um prazer muito 

grande estarmos aqui homenageando todos vocês. É difícil para nós homens 

falar de mulher, ninguém melhor do que as próprias mulheres para falar. Nós 

testemunhamos aqui as falas da vereadora Graceli, eu gosto muito de ler e eu 

li uma poesia esses dias atrás e gostaria de ler aqui para poder descrever um 

pouquinho o que significa ser mulher e algumas palavras desta poesia 

representa a nossa homenageada dona Maria. Eu represento com muito 

orgulho um aluno do colégio do Fernando de Abreu, colegio que eu amei, amo 

e vou amar por toda a minha vida.  A poesia é mais ou menos assim: SER 

MULHER. SER MULHER É UMA DÁDIVA, É MUITO MAIS DO QUE A 

POSSIBILIDADE DE GERAR VIDA. É O COMPROMETIMENTO COM A 

PRÓPRIA VIDA. SER MULHER É VIVENCIAR CADA MOMENTO COMO 

ÚNICO E SE DOAR EM AMOR E COMPREENSÃO. É ABRIGAR EM SEUS 

BRAÇOS COM TERNURA CADA FILHO E FAZÊ-LOS SENTIR O MAIS 

ESPECIAL. É ESTABELECER UMA UNIÃO DE MAGIA E BELEZA COM 

AMOR, FAZENDO O OUTRO SENTIR QUE NADA IMPORTA ALÉM 

DAQUELE BEIJO. SER MULHER É TER CAPACIDADE DE SENTI DOR E 

ALEGRIA AO MESMO TEMPO E SE SENTIR FELIZ POR ISSO. E SE DIVIDIR 

EM MIL E AO MESMO TEMPO ESTAR EM TODA PARTE. É SE DESCOBRIR 
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PLENA E INTENSA REALIZANDO SEUS SONHOS. PARABÉNS A TODAS AS 

MULHERES. Parabens dona Maria. Muito obrigado a todos. Paulo Caldeira 

Burock Junior (presidente):- Obrigado Vice-prefeito Josemar. Gostaria de 

convidar a palavra a nossa Primeira Dama Rosangela. Rosangela Venturi 

(Primeira Dama):- Boa noite presidente, Vice Marcinho, Thiago, vice-prefeito 

Josemar, Prefeito Meu marido, meu parceiro de vida, um homem que sabe 

respeitar as mulheres. Cumprimento todas as mulheres presentes, em especial 

os servidores da Câmara, as secretarias que estão ajudando com firmeza e 

sensibilidade na administração desta Casa. Falar de dona Maria não é muito 

difícil, porque Maria juntamente com outra Maria, ela está entre as minhas 

lembranças mais significativas da escola Fernando de Abreu, escola onde eu 

também passei boa parte da minha vida. Estudei lá uns 7 anos e dona Maria 

estava lá, sempre durante esses sete anos. Dentro de sala minha lembrança 

mais significativa é a dona Maria Caiado, minha querida e competente 

professora de Língua Portuguesa, mulher que influenciou a minha vida. Por ela 

eu escolhi a minha primeira profissão, Jornalista e influenciada por ela eu 

escolhi a minha segunda profissão; professora de Língua Portuguesa. E fora da 

sala de aula eu tive a lembrança de dona Maria e seus docinhos. Dona Maria é 

uma dessas figuras que a gente não consegue lembrar sem estar sorrindo. Não 

consigo lembrar da Dona Maria com a cara feia, sempre alegre e sorridente. 

Parabenizo então a Câmara sensível e dona Maria representa todas nós 

Atilienses. Antes de terminar de falar da dona Maria, gostaria de destacar a 

presença da Graceli, uma amiga querida, uma mulher que definitivamente faz a 

diferença na comunidade. Eu tenho um profundo respeito e apreço pela Graceli 

Mulher e pela Graceli Política. Este poder legislativo está sendo muito bem 
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representado; é claro que o ideal é que tivesse mais mulheres, mas essa casa 

de leis sempre teve representação feminina, ao contrário de municípios 

maiores. Hoje, como a Graceli bem lembrou, é um dia de festa mas é também 

um dia de luta por direitos. Dona Maria, mais uma vez parabéns pela 

homenagem, assim como suas guloseimas que estão gravadas em nossa 

memória, a senhora também está, e que a gente leve da senhora esse 

exemplo de serenidade, um jeito leve de levar a vida, né. Muito obrigada e uma 

boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado 

Rosangela, com a palavra o Exmo. Sr. Prefeito Almir Lima Barros. Almir Lima 

Barros (prefeito):- Boa noite, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os 

presentes que vieram cumprimentar a dona Maria, uma homenagem muito 

merecida. Cumprimentar toda a mesa, aos vereadores e a Dona Maria. Eu 

também fui aluno do Fernando de Abreu com muito orgulho. A gente lembrar, 

igual o Cláudio falou, quando a gente não tinha dinheiro e mesmo assim 

éramos atendidos, foi o nosso primeiro crédito quanto pessoas. E como a 

Rosangela falou, a gente sempre teve o apoio da dona Maria; ela e o Sr. Cici 

souberam criar seus netos, seus bisnetos, essa família bonita que são meus 

amigos. Tenho o prazer em ser amigo de todos vocês e tenho a certeza que a 

será ainda será lembrada mais e mais. E quanto a secretarias eu posso dizer 

que foi por acaso ter a maioria mulher, a quantidade de secretárias são o dobro 

dos homens, temos a karol, a Lana, a Gessilea, a Aparecida, a Adriana, a 

Joelma, então estamos bem representados, eu acredito e confio muito nelas. 

Então gente, para reforçar que a homenagem é mais que merecida e o 

Fernando de Abreu e o município agradece a senhora. Paulo Caldeira Burock 

Junior (presidente):- Obrigado Prefeito. Gostaria de convidar o nosso vice-
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presidente para assumir a presidência. Eu quero começar cumprimentando a 

minha mãe que está aqui hoje, o maior presente da minha vida, agraddo ecer 

as servidoras desta casa que sempre estão me auxiliando, cumprimentar a 

Sônia, a dona Maria Listo, a dona Maria Mãe da Ritinha, a Gessilea, que já 

recebram esse título que é de vocês e vão carregar ele para o resto da vida. 

Daqui eu vejo muitos nomes dona Eva, dona Maria, Andrea, Gessilea, Dalva, 

Sônia, Elizangela, Rosangela, Janaina, Dona Francisca, Ghislaine; e eu queria 

dizer dona Maria, desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio  a 

escola se tornou ainda melhor, ainda melhor com a presença da senhora. E eu 

uns dias atrás, escri um pequeno texto que eu gostaria de ler. POESIA: O 

DOCE, SEMPRE MARIA. MARIA DA BALA, MARIA DO DOCE, MARIA 

MARIA, SIMPLESMENTE DONA MARIA. OS TEMPOS PASSAM E A NOSSA 

MEMÓRIA SE RECORDA DOS DOCES, BOLO COM CALDA, BISCOITOS E 

GULOSEIMAS. COMO ESQUECER DO SORRISO, DA ALEGRIA DE UMA 

SENHORA QUE ATRAVESSA GERAÇÕES, ONDE NO TEMPO DO MEU PAI, 

OS DOCES, O COCO, OS MUITOS SABORES JÁ SE FAZIA, COMO DIZIAM 

NO TEMPO DA MINHA MÃE O GELADINHO, CHEGOU AO MEU TEMPO O 

SACOLÉ. QUEM DIRIA ATRAVESSAR DE UM PRÉDIO AO OUTRO PARA 

SABOREAR OS SABORES, ONDE MUITOS DELES CASEIROS FEITOS 

COM ALEGRIAS E AMORES. CORRIA ANTES MESMO DO TOQUE DAS 

CAIXAS QUE ANUNCIAVAM O FIM DE MAIS UM DIA, MESMO ASSIM A 

PREOCUPAÇÃO ERA CHEGAR E COMPRAR ANTES QUE SE FORMASSE 

A GRANDE FILA. MARIA, DONA MARIA, A PEQUENA MESA DE MADEIRA, 

COBERTA COM TECIDOS, PERDEU O ESPAÇO DENTRO DA VELHA 

ESCOLA, MESMO ASSIM COM TANTO CANSAÇO A PEQUENA, MAS 
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GRANDE MULHER E SENHORA, JAMAIS SE ENTREGOU. A MESA MUDOU, 

O ESPAÇO SE ALTEROU, MAS TANTOS E TANTOS, PODEM AINDA DIZER, 

ME VÊ UM DOCE DONA MARIA. OH ALEGRIA, SIMPLESMENTE POR 

LEMBRAR DA NOSSA E SEMPRE DONA MARIA. Muito obrigado por fazer 

parte da vida de tantos e tantos atilienses. Obrigado mesmo de coração. E 

saiba que a senhora mora no coração de mais de 90% dos atilienses. Muito 

obrigado. Marcio Silva da Conceição (Presidente ad’ hoc):- volto a vice-

presidência e passo a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(presidente):-  a gente fica até emocionado por falar da Dona Maria. Eu queria 

convidar a fazer uso da palavra, a minha ex-professora representando hoje a 

escola Fernando de Abreu a professora Rita Scarpini. Rita Scarpini:- Gente, 

uma boa noite a todos, cumprimento a Mesa a todos os presentes, os 

vereadores. bem, eu não vou dá um tom muito oficial a minha fala, porque vou 

confessar a vocês que tenho um pouquinho de dificuldade de estar falando 

assim no improviso, fico um pouco nervosa, por incrível que pareça. Dona 

Maria, aqui estamos né Dona Maria, eu não poderia deixar de vim. Vou pedir a 

Sônia que possa vir aqui e o nosso aluno João Victor como representante dos 

alunos. Antes, Dona Maria, gostaria de estar lendo uma mensagem para a 

senhora: POESIA: PARA UMA PESSOA MUITO ESPECIAL, MARIA DA 

CONCEIÇÃO ALVES. MENSAGEM PELO DIA DA MULHER. MULHER, 

BELEZA E LUZ DOS DIAS MAIS DIFICEIS, QUE DIVIDE SUA ALMA EM 

DUAS PARA CARREGAR TAMANHA SENSIBILIDADE E FORÇA, QUE 

GANHA O MUNDO COM A SUA CORAGEM E QUE TRAZ A PAIXÃO NO 

OLHAR.MULHER QUE LUTA PELOS SEUS IDEAIS QUE DÁ A VIDA PELA 

SUA FAMILIA. MULHER QUE CHORA QUE RIR E QUE LUTA PELAS SUAS 
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BATALHAS. PARA VOCÊ MULHER TÃO ESPCIAL DONA MARIA, QUE SEUS 

DIAS PERMANEÇAM ILUMINADOS. RITA DE CASSIA LOPES SCARPINI. O 

João Victor Dona Maria representa aqui  o Fernando de Abreu e a senhora 

também foi funcionária da escola, uma das mais antigas funcionárias da 

escola, logo assim do colégio ser inaugurado. Então aqui vai uma pequena 

lembrança da escola, tomei a liberdade de providenciar representando todos os 

alunos que estão lá hoje e que gostam muito da dona Maria também. Paulo 

Caldeira Burock Junior (presidente):- Obrigado Rita, Sonia e João Victor. 

Aproveitando que a nossa última homenageada se encontra aqui, a Sônia, e 

entregar uma pequena homenagem a ela. (vereador Thiago entregou um 

buquê de flores). Gostaria de convidar Marcio a entregar também uma pequena 

homenagem a nossa Primeira Dama Rosangela. Gostaria também de convidar 

a ficar aqui a frente a nossa parlamentar Graceli e convidar também o nosso 

vice-prefeito a fazer a entrega da lembrança. De uma forma muito especial 

gostaria de convidar o nosso prefeito a entregar junto comigo uma lembrança a 

dona Maria e convidar o Lelinho e a Janaína a ficarem na tribuna para contar 

uma música em homenagem a dona Maria. A Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua, em conformidade com a Resolução nº. 002/2017 de 15 de fevereiro 

de 2017, confere a Ilma. Senhora Maria da Conceição Alves o “Título Honorário 

de Honra ao Mérito” em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Atílio 

Vivácqua-ES, 08 de Março de 2017. Muito obrigado Janaína e lelinho por terem 

aceito esse convite e participar dessa homenagem. Agora quero convidar a 

fazer uso da palavra a Claudinha que solicitou fazer uma homenagem a Dona 

Maria. Claudinha:- Uma boa noite a todos, as poucas vezes que tive chance de 

estar nessa casa de Leis, não nesse prédio, mas nos outros, Sr. Presidente, eu 
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quebrei todos os protocolos e hoje vou quebrar mais uma vez porque quem é 

faladeira não aguenta, ela vai ouvindo esses discursos maravilhos e ela não 

aguenta ficar quieta. Não tem jeito. E eu queria dona Maria agradecer de 

coração; vamos esquecer um pouco aquela Maria que a senhora foi para o 

Fernando de Abreu e vamos lembrar daquela Maria que você foi para a minha 

tia “Helena?”, daquela Maria que você cuidou, porque a Rita Helena Perdeu a 

mãe com 7 anos e quando a gente foi procurar a Rita Helena a gente foi 

procurar no único lugar que sabíamos onde poderia estar, na casa da dona 

Maria, a casa onde ela comia, dormia, se escondia. Eu quero dizer em nome 

da minha família toda, meu muito obrigado; talvez a senhora não tivesse sido 

tão boa, ela teria ido até muito antes, mas a senhora ajudou a aumentar esse 

tempo que ela ficou ali com a gente. Me desculpe a mesa, não cumprimentar 

ninguém, me desculpe os vereadores, mas eu não podia deixar de lembrar da 

minha tia que partiu tão cedo, mas que tinha uma paixão enorme por essa 

família toda. Meu muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

(presidente):- Obrigado Claudinha. Eu quis deixar para o final, porque nós 

somos ainda suspeito em falar da senhora em alguns momentos por termos 

ganhado balas, doces mas também algumas pessoas que não são, que vivem 

com a senhora no dia a dia, momento a momento, provaram muitas comidas 

além dos doces e essas pessoas queriam deixar uma lembrança para a 

senhora. São os seus bisnetos. Podem entrar. Dona Maria, isso aí é alegria 

né? Agora quero convidar a Neila para fazer uso da palavra. Neila Alves:- 

Quero cumprimentar a Mesa e a todos os presentes. Eu quero em nome de 

minha mãe agradecer a todos que neste dia nos horaram com grandiosa 

homenagem. Ela, tenho certeza, que representa muito bem todas nós 
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mulheres. Mamãe foi uma jovem desconhecida, nascida no estado do Rio de 

Janeiro que se casou com um atiliense e aos 23 anos de idade veio morar aqui 

em nossa cidade. Já se passaram 64 anos de Atílio vivacqua. Aqui criou seus 

filhos e como ela diz, ela já é capixaba, já é dessa terra. Em 1965, foi trabalhar 

como servente na  escola Fernando de Abreu e ali começou a escrever sua 

história. Uma história de muito amor, carinho e humildade. Participou da 

primeira formatura da turma de oitava série, mas os que estão hoje mais 

próximos de nós é Ana Maria Sobral Fernandes, Dr. Daniel Torres. A vida era 

difícil e em 1967 começou a vender seus bolos, doces, sacolés que ela mesma 

fazia. Numa pequena cantina que até hoje está lá. São 50 anos. Isso a fez ficar 

conhecida por todos como dona Maria da bala. Vinha carregada de bolsas e 

com o isopor de sacolé; então, dois alunos que ela não esquece jamais e que 

ela tem muito carinho por eles e que descia o morro descendo para ajuda-la, 

que são o Eduardo Sobreira e a Ana Dinorah Carvalho Lopes. Também não 

esquece as vezes que Ana Dinorah, escondida, a ajudava varrer as salas de 

aula, se trancava dentro da sala para a diretora não ver e varria a sala com ela. 

Alguém aqui deve lembrar-se quando o professor dando prova precisava sair 

da sala e pedia dona Maria para vigiar a turma, então ela dizia, pode colar, a 

hora que ela vier eu aviso (risos). E assim foram muitas histórias e lutas mas 

valeu a pena. Tudo isso nos deixa muito orgulhosos da mãe que temos. Da 

mãe corajosa, batalhadora, lutadora e querida por todos. Mais uma vez muito 

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

Neila e parabéns Dona Maria. As duas mesas que estão ali atrás são de 

algumas coisinhas que nos recordam a senhora, como o bolo de cenoura com 

calda de chocolate, a mironga, o biscoito frito, as balas, o sacolé, nós fizemos 
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sacolé também e todos com leite assim como era o da senhora. E isso são 

coisas que vai com certeza mexer com cada um de nós, nos fazer recordar o  

nosso tempo de escola. Antes encerrar a sessão eu quero mais uma vez 

agradecer a dona Maria, a família da Maria, os senhores vereadores, o senhor 

prefeito, o vice-prefeito, a Primeira Dama, nossa vereadora mulher, Graceli que 

está aqui conosco. Eu vou pedir o vereador Márcio para ele encerrar para mim 

a sessão porque eu preciso cumprir uma coisa muito importante. Hoje nós 

homenageamos a dona Maria e todas as mulheres, mas eu queria entregar 

também um buquê de flores a minha mãe. Gostaria de convidar ela a ficar de 

pé aqui a trás e peço ao Marcio de encerre aqui para mim. Obrigado. Marcio 

Silva da Conceição (presidente ad’hoc):- Declaro por encerrada a segunda 

sessão solene do ano de 2017, realizada no dia oito de março de 2017. 

E nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, da qual eu, Gabriel 

Coelho Rocha, lavrei após redigi-la._________________________ 

Sala das Sessões, 08 de março de 2017. 
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