
Aos vinte e nove 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. Mareio Silva da Conceição para tomar seu assento. Convido .J~
o Secretário, Exmo. Sr. Thiago Delorence Gava e o assessor jurídico Dr. MOaCyr~

Scardua Travaglia. Gostaria de convidar o vereador Sandro Gariolli para fazer a

leitura do texto bíblico que se encontra em Eclesiastes capitulo 3, versículo 1 a 8.

(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 vereadore ,

sétima 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

Mareio Silva Conceição? Mareio Silva Conceição (Vice-7presidente):-

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 n?

17/2017, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE

ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de lei n?

18/2017, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE

ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRA~ PROVIDÊNCIAS; projeto ~e lei n? ~~

19/2017 OFICIALIZA DENOMINAÇAO DE RUA NO MUNICIPIO DE ~

ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; projeto de lei n?

20/2017, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE

ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Resolução

03/2017, Concede Título de Cidadão Atiliense Ausente e dá outras providências'

projeto de resolução n° 04/2017, Concede Título de Cidadão Atiliense Presente

dá outras providências; projeto de resolução n? OS/2017, CONCEDE O TÍTUL

HO oRÁRIo DE HONRA AO MÉRITO A MEMORÁVEL HOMENAGEM

PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE

ATÍLIO VIVACQUA-ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Indicação n?

34/ 017, iniciativa Mareio Silva Concei ão. Indica a possibilidade de instalar um

p
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bebedouro na academia popular de Atílio Vivacqua. Ata da segunda sessão solene

de 2017. Ao presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, Sr. Paulo

Caldeira Burock Junior. Pedido de tribuna livre do senhor Daniel Martins de

Souza para falar sobre assuntos relacionados ao esporte. Sem mais para o

momento passo a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior

(presidente):- Fica aberto o primeiro expediete com o tempo de cinco minutos.

Com a palavra o vereador 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, Mareio, o Secretário Thiago Gava, nosso

assessor juridico, Dr. Moacyr; nossos colegas vereadores, a vereadora GraCeliâ1

representando a mulher nesta Casa legislativa, os servidores. E também todos os ~ l

nossos colegas no plenário. Nossos amigos internautas pelo facebook, que todos

sejam bem-vindos a esta Casa. Volto no segundo expediente muito obrigado.

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

com a palavra o vereador Claudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista

(vereador):- Saudar a todos, saudar a mesa diretora, a todos os vereadores,

aqueles que nos acompanham no "face", os que estão aqui presente, os

representantes dos direitos humanos, os servidores desta Casa. Presidente, eu vim

aqui neste momento incial para questionar ... Parece que chegou um projeto do

executivo que não fora lido, e a gente sabe o motivo da não leitura e até entende

de ão ser votado, mas deve ser lido para sabermos do que se trata, qual é o

assunto, né. Um questionamento que me fizeram essa semana que uma
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ginecologista de nosso municipio, que as pessoas tinham marcada consulta com

ela umas duas vezes e ela não está vindo. Então a gente queria informação da

secretária de saude respectivo a esses atendimentos ás pessoas. E essa não

participação dela nas consultas em seu trabalho para que ela possa estar se

justificando desse não comparecimento, porque o nosso municipio está deixando a

desejar em especialidades. Precisa-se rever também a questão dos pediatras.

Parece que tem 100 crianças na fila que precisam retornar ás consultas de

acompanhamento com antibioticos, mas não estão conseguinto. No segundo

expediente volto para demais deliberações. Paulo Caldeira Burock Junior

(presidente):- Obrigado vereador. Gostaria só de informar que chegou a esta

esa uma solicitação de tribuna livre da senhora Vanda Alves Costa para ~

falarsobre assuntos relacionados a gratificação dos diretores e coordenadores das ~

escolas municipais. E com a palavra o vereador Jovaci Duarte Lopes. Jovaci

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

por mais essa tarde; cumprimentar o presidente desta Casa ,Junior Burock, o vice

Iarcinho e toda mesa diretora, cumprimentar também os nobres colegas

vereadores; a todos os funcionários que nos auxiliam nesta tarde. Gostaria de estar

falando para vocês uma semana maravilhosa onde já aumentou um pouco as

águas. ós "estávamos com muitos problemas anteriores" na estradas, mas em

c 'ersa com prefeito ele já vai começar as obras na região da BR, Fura Olho, e

se e quiser nós estaremos aí novamente contando com duas "Patrol" agilizando

0- osso trabalhos. No pequeno expediente eu vou ficando por aqui, muito

igado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador.
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Com a palavra o vereador Thiago Delorence Gava. Thiag o Delorence Gava

(secretário ):- Meus agradecimentos a Deus por mais uma sessão esta noite, uma

sessão de trabalho nesta Casa,. Cumprimento a pessoa do Presidente Paulo Junior,

o vice-presidente Mareio, o procurador Moacyr, os servidores da Casa.

Cumprimento todos os colegas vereadores. Meu amigo João Batista Machado.

Quero cumprimentar meu amigo Daniel que estará aqui em instantes para falar do

esporte. Uma das coisas que tenho sempre comentado é para o município não

focar somente no futebol, tem outras áreas muito importante como o motobike,

temos muitos ciclistas no município, precisando de ajudas. Daniel está

representando o município de Atílio Vivacqua e muito bem representado, sempre ..

Sem mais para o momento retomo a palavra ao presidente. Paulo Caldeira J~
Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o vereador ~

Roberto Alemonge. Obrigado vereador. Com a palaavra o vereador Mareio Silva

da Conceição. Mareio 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. Eu queri deixar um abraço nesse primerio expediente para um artista da

terra, um pintor que fez uma exposição aqui na pracinha e fiquei muito honrado

em estar lá. A gente compra muitas coisas de fora e as vezes esquecemos de

valorizar as pessoas da terra, com uma dom, um talento sem igual. Eu estava

conversando com ele que vou levar ele até a secretaria de cultura para podermos

promo er esse dom que ele tem. Na proxima fala eu continuo. Obrigado. Paulo

Ca deira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o
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vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Queria agradecer a

Deus primeiramente por podermos estar aqui mais essa noite. Cumprimentar o

Presidente Junior Burock, Mareio, 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. Queria agradecer ao prefeito em nome

da lná pelo serviço feito na estrada dela lá em cima. Aqui fica o agradecimento ao

prefeito. Queria dá boa noite a todos do facebook também que estão nos assistindo. Sem

mais nada para o momento, retorno a palavra ao presidente. 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-melhoras aí na ir
garganta- ao r». Moacyr, aos nossos vereadores, muito boa noite; aos ~

funcionários e todos que estão aqui hoje nos prestigiando. Cumprimentando aos

homens, eu quero colocar hoje aqui o Kleber, Kleber do Posto, nãso vao perder

esse nome, né! E as mulheres aqui eu quero cumprimentar a Andrea, seja bem-

vinda, Andrea. Eu volto no segundo expediente se for necessário. Muito

obrigado. Junior (Presidente):- Obrigado vereadora. Gostaria de convidar a faze

o uso da palavra o senhor Daniel Martins de Souza. Daniel Martins de Souza

(Tribuna livre):- Boa noite. Eu serei bem breve aqui. Meu nome é Daniel, fui

nascido e criado aqui em Atílio Vivacqua, todo mundo me conhece. Eu quero

falar de um esporte que vem crescendo no município desde 2005, mais ou menos.

Algumas pessoas até não veem, mas é um esporte muito bom para saúde, alguns

amizos meus falam muito como o Guilhe•....
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também sempre fiz esse esporte. Hoje eu vi aqui para agradecer a oportunidade e

dizer que eu venho representando o nosso estado, estou representando em terceiro

lugar em alguns estados e futuramente gostaria de estar participando, se Deus

abençoar, até nas olimpíadas. Hoje, em primeira mão, eu venho dizer que estou

me federando a federação capixaba de ciclismo; é uma oportunidade muito boa

para estar representadando nosso município dentro do estado e até mesmo no

Brasil. Eu quero dizer que estarei representando o município e gostaria da ajuda

de vocês para estar fazendo alguns exames, algumas coisas, como em todos os

lugares nós temos dificuldades no esporte, mas conto com a ajuda de vocês;

gostaria de estar mostrando as medalhas conquistadas em alguns lugares no

estado. Então eu gostaria que os senhores vereadores pudessem dá uma atenção ~II

sobre isso porque futuramente, se Deus abençoar, nós podemos estar sendo \~

representado nas olimpíadas. Muito obrigado a todos vocês. Paulo Caldeira

Bnrock Junior (Presidente ):- Obrigado, Daniel. Parabéns pelo seu talento;

acredito que a partir de agora muitas portas estarão sendo abertas para você com a

graça de Deus. Com a palavra a senhora Professora Vanda A. Costa. Vanda Alves

Costa (tribuna livre ):- Gostaria de estar cumprimentando o presidente desta Casa

o Junior Burock e a todos aqui presente. O motivo pelo qual nós estamos aqui

hoje é para falar sobre a redução de gratificação de salário. Vocês sabem que

primeiramente nós somos professores, essa casa de leis têm pessoas que

re re entam da secretaria municipal de educação e hoje eu vim falar com vocês da

seg inte forma: Senhor Presidente, em novembro de 2015, os diretores da Rede

ipal de Educação, foram convidados para uma reunião onde foram avisados

=='. ~.~ •.
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que teriam uma redução de 25% no valor de suas gratificações. Esclareceram na

ocasião, que essa medida seria tomada para amenizar as dificuldades financeiras

do momento e que posteriormente seriam ressarcidas conforme a ata feita na

ocasião. O tempo de desconto seria de dois meses, porém até a presente data ainda

prevalece os descontos. Para fins que se fizerem necessário, segue relação de

diretores. Eu gostaria em nome de todas essas diretoras, saber o que vocês

poderiam estar nos ajudando, o que tem em lei o que é correto e o que não é

correto. O que a comissão ou relação de pessoas pertinentes possam estar

mostrando para gente em relação a esse asssunto? Nós já temos percas salariais

como professores e agora temos percas salariais como diretores, na gratificação.

Então eu gostaria de saber dessa câmara o que vocês poderiam fazer em relação a J
isso. Desde já agradeço a todos vocês e boa noite. Paulo Caldeira Burock ( Il
Junior (Presidente):- Obrigado Vanda, nós que agradecemos. Dando

continuidade, abrimos o segundo expediente, com a palavra o vereador Pedro de

Oli eira Sampaio. Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- Quero

umprimentar a todos novamente. Cumprimentar a todos do "facebook" e aqueles

e não cumprimentei nas minhas primeiras falas. Quero aqui parabenizar nosso

jo .em Daniel que veio aqui fazer, apresentar todo seu trabalho, fiquei orgulhoso.

E -o tinha tanto conhecimento em relação a esse esporte e

o - -ado os movimentos que vem acontecendo dentro do município e

~ zmente não temos aprestado atenção devida. Eu falei aqui na sessão passada

respeit o de segurança pública e eu falei o ponto ideal, que se deve mais trabalhar

questão da família e quando vejo o jovem inserido nisso eu vejo um caminho

~s~,.Ifi&-~~~;"
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aberto. Parabéns para você Daniel pela sua manifestação e conte com esse

vereador também, para que eu possa estar te dando umc certo apoio, em tudo

aquilo que seja da minha competência. Quero parabenizar também a Vania pela

sua reivindicação pelas suas falas e iniciativa. Quero te parabenizar e dizer o

seguinte, como o nosso presidente já deixou firmado alguns pontos firmados sobre

o deve ser feito que possa ser feito um decreto uma vez que temos poder para isso.

Eu quero nesse momento agradecer ao nosso prefeito pelos trabalhos que estão

sendo feitos em relação a manutenção das estradas, aos funcionários que tenho

percebido de uma forma muito positiva dos servidores que trabalham nessa área.

Parabenizo a vereadora Graceli quanto uma posição em respeito a saúde em

relação ao atendimento da pediatra. Parabéns vereadora pela colocação e eu

gostaria de fazer esse apelo as pessoas, que possam valorizar as coisas que J' \
chegam para nós. Aproveitem! Volto a palavra ao presidente. Paulo caldeira~

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

Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Retorno nesse

horário do grande expediente cumprimentando a todos novamente que chegaram

depois de minhas falas. Presidente, eu fiquei muito feliz ...nós sabemos que inicio

de administração é... tem algumas questões administrativas, você entra e

algumas situações que tornam tudo mais dificil algumas ações, mas eu acompanho

ereador, Pedro, todos os dias no site do nosso municipio, no díario oficial que é o

órgão oficial, que nós fizemos algumas indicações para que, dentro das

po ibilidades, que o nosso excelentíssimo prefeito pudesse estar trabalhando o

plano de cargos e salário de todos os servidores. Nós temos muito a

"Pefiz a Nação cujo Deus é o Senhor!"
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contribuir com todas as partes, seja com o médico, enfermeiros, professores,

merendeiras; na verdade são todos os servidores que impulsionam a máquina

administrativa. Eu falo que é uma engrenagem que o prefeito e o secretário

passam, mas o servidor é o condutor, o condutor dessa máquina administrativa.

Na semana passada foi criada uma comissão com três servidores efeitvos, olha

que coisa boa de se ouvir, para rever todas as leis da estrutura administrativa de

Atílio Vivacqua. Quando fiquei sabendo dessa comissão, eu fiquei muito feliz,

mas muito feliz mesmo. Ela é composta pelo Dr. André, Bruno Lial e pela

Adriana "Fávelo?", Ao jovem Daniel, eu quero falar que este vereador, eu não

posso falar pelos outros, mas este vereador como te conhece ao longo de uma

jornada em Atílio Vivacqua, não sabia dos seus méritos até mesmo por você expor/'I,

no mnnicípio as suas vitórias, mas você adquiriu um padrinho parceiro. O que Ó ~
depender desse vereador, Cláudio, pessoa, você não vai ficar sozinho não. Eu vejo

quando você fala a palavra Marapé, o tremor que sai de você; você poderia te

estampado qualquer nome de Banco ou empresa dessa municipío, mas vo ê

colocou MARAPÉ, mostrando o orgulho que tem dessa cidade, acredito que vo ê

pode não ter ma grande estrutura por conta da crise que nós estamos pasando ~ .

não podemos acreditar em papai rroel, mas dentro das minhas limitações, eu vo

fazer parte da sua jornada. O pouquinho que eu conseguir vai ser dado de coração

m 'amplo" questionamento vereadora Graceli, eu muito fiquei preocupado com

o número de exames pendentes em nosso município e, preocupadíssimo, comecei

a fazer contatos; não sei nós estamos consciente de algumas situações, mas
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aproximadamente R$ 50.000,00. Estamos falando vereador, Roberto, em 400

ressonancias, estamos falando aproximandamente de R$ 120.000,00. Estamos

falando, vereador Sandro, de aproximadamente 300 tomografias, vamos colocar aí

R$ 40.000,00, então nós estamos falando de aproximandamente de um montante

de R$ 300.000,00, por baixo. Olha que seriedade que é para a nova gestão. Porque

aquele cidadão que está esperando o seu exame, ele não quer saber se foi na

gestão passada, o ex-prefeito ou o ex-secretário, ele só quer fazer o seu exame. E

eu me preocupando com essa situação, estive pensando que nós precisamos tomar

uma decisão para resolver essas pendências, porque todos os dias vêm chegando
•

mais pedidos. Então eu dou uma sugestão, presidente, uma sugestão de nós

alterarmos o repasse do FPM

d

para o con~orcio ~unicipal. Me:~o que seja "" .l
forma emergencial. O gran e ponto aqui não e acusar o preteito, o secretano, ~

funcionários. Não! O que se deve aqui é tomarmos uma decisão, uma decisão o

quanto antes, vereador Thiago, para resolvermos essa pendência. Está ficando

uma situação muito séria, preocupante e que vai afetar a todos, não números que

são passados para nós e é preocupante. Esse discurso é construtivo com o intuito

e resolv r a situação. Fica registrado aqui no finalzinho do mês de março; já não
0-'

............~.. ter a nossa festa, temos algumas ações para acontecer, estamos com a

recerta caindo, mas a questão de saúde é de extrema importancia, de sentarmos

clver. Nós sabemos que o atual prefeito já foi secretário de saúde, gosta da

a saúde e isso é muito importante. Eu gostaria de deixar aqui registrado

- 'otos a todas as pessoas que completaram seus anos de vida, assim como

. ~ ador Thiago. Eu quero dizer que estou muito esperançoso com essa

~~!tfJ:&'@2'?~ 11~;
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nova gestão, vou fazer de tudo para que dê certo e deixar registrado aos meus

amigos do facebook que a única divisão que soma é a divisão do bem. Uma boa

noite a todos e que Deus os abençoe. Paulo Caldeira Burock Junior

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

Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Nesse segundo expediente gostaria de

cumprimentar a todos os que não estavam presentes nas minhas primeiras falas.

Quero aqui estar agradecendo o presidente dessa Casa e o vereador Sandro sobre a

reunião na comunidade Bela Vista. Esse vereador precisa dizer que já fez duas

indicações para aquela comunidade e temos também um pedido que breve estarei

trazendo para cá é para que o executivo faça uma rua decente ali próxima a igreja

de frente. Ali é perigoso passar caminhão e tal. Temos também a comunidade ·I~
recanto que passou por problemas seríssimos com a questão da água. Seria muito j
bom estra-nos marcando uma reunião com a comunidade recanto. Hoje, graças a

Deus choveu e nós temos água. Gostaria de estar dando os parabéns ao jovem

Daniel pejo seu dom e talento. Parabéns Daniel. Meu peito chegou a queimar d

emoção; eu não sabia que você está praticando esse esporte, se empenhando e

d ican tanto. Quero dizer que você está no caminho certo. Como disse o

'e eador Cláudio, é motivo de muita honra tê-lo representando o nosso município.

O pr .' to é muito bacana. Você é jovem, tem saúde, tem bom físico, meus parabéns

'OC ê. .' tia Vanda, quero dizer para ela que o que nós pudermos fazer legalmente,

;o...-t"·<:Irc> • os fazendo. Nunca fi a favor de tirarmos benefícios, sempre fui a favor de

aumentar. . leus parabéns, conte comigo nessa luta e tenho fé em Deus que muitas

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

cl2~ ~_~~2~1'
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Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Thiago Gava.

Thiago Delorence Gava (secretário):- Iniciando o segundo expediente, eu

cumpriemnto o amigo Renan, o Eli, obrigado pela presença de todos nessa Casa de Leis.

A presença de vocês nos alegra. Gostaria de parabenizar as falas do Daniel e dizer a

você que essa tribuna livre é o primeiro passo. O que você está pedindo não pe mita

coisa, é pouca coisa. (neste momento houve falha no vídeo). Roberto Alemonge de

Soza (vereador):- [...] Só naquela rua ali está lá quatro caixa-seca. Por isso eu quero

parabenizar o prefeito pelo trabalho que está sendo bem feito. Então esse é o trabalho

que o prefeito parou, vai fazer em Deserto Feliz, vai passar, Sandro, por Idependencia,

Fura Olho, São José, até Santa Cruz. Então nós vamos ter uma paciencia para fazer um 11.
trabalho bem feito. Quero agradecer ao Daniel e a Vanda, parabenizá-los e dizer que· ~

pode contar com nós, vereadores. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-

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

Conceição (vice-presidente):- Queria da boa noite aos amigos que chegaram

após as minhas primeiras falas. Daniel, eu queria aproveitar o gancho que você

deixou aqui para gente, muito importante, eu me coloco no seu lugar, bão como

ereador, mas como uma pessoa que sempre lutou por reconhecimento, patrocíni

e por este lugar; se hoje estou aqui é porque deixaram uma brecha para isso.
eJ

a ti e ajuda de nenhum vereador, secretário, prefeitura, sinto o que você está

pas ando, não é fácil; você pode ter certeza que nós estaremos fazendo o possível

- e. Vania, eu queria dizer, não sei se seria possível, eu vou juntar os

di e e coordenadores e vou pedir ao prefeito e à Câmara também que nessa

ssa otação seja aberta, que cada vereador fale seu voto; esse negócio de

e reta no papelZinh~i para iSS~. ~ indicação ue e~ "
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tenho aqui ao executivo é sobre o bebedouro na academia popular. Quero dizer

que essa indicação vai atender a todos, a população em geral e eu deixo aqui essa

indicação, tá pedro? Lá na academia popular. Em homenagem ao pai do meu

amigo Eli, o senhor Laurito, estou fazendo esse projeto para denominar a rua

Projetada 28 como Laurito Tosta do Rozario. Nada melhor, nada mais justo que

essa homenagem seja feita para alguém tão especial, vou torcer para que seja

aprovada. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado

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

(vereador):- Queria dá boa noite a todos que não se encontravam aqui no meu

primeiro expediente, sejam todos bem vindos. Vania, Falar sobre essa votação; eu,

te peço até desculpas porque eu tenho um pingo de parte desses 25% não ter',l

voltado pra vocês, porque se eu estivesse aqui nós teríamos um voto mais para ter (

sido aprovado. Marcinho, parabéns pela sua iniciativa sobre a votação. O voto não

deve ser secreto mesmo; é muito fácil para nós vereadores chegarmos aqui e votar

secretamente; então parabéns por tudo. Eu falo, Vania que eu tive um pouquino de

culpa porque essa voação foi no dia doze de janeiro e eu me lembro que foi no dia

do meu aniversário. Eu machuquei a mão, entrou uma chave de fenda aqui e

entrou do outro lado. Eu vi para a ~âmara, mas a própria Graceli, e o Thiago me ,

orientaram a sair para que eu pudesse ir para ao hospital. Queria parabenizar o

Daniel que há muito anos anda de bicicleta, não chegou ainda você quer, mas está

representando muito bem o nosso município de Marapé. Quando isso acontece, o

jo em não fica na rua roubando, usando drogas e eu queria aqui mais vez, mais

mez parabenizar a GAO. tirou outro traficante da rua. Então devemos

- 'o Coelho Gomes de Magalhães- sln - Centro - Atílio Vivácqua-ES - CEP - 29.490~0 - C}'PJ -O .637.153/0 01-07
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parabenizar mais uma vez a GAO por este trabalho preventivo que tem sido feito

na nossa querida Marapé. Então eu agradeço a todos, sejam muito bem vindos,

conte com a gente, boa noite a todos e muito obrigado. Paulo Caldeira Burock

Junior (Presidente ):- O brigado vereador, com a palavra a vereadora Graceli

Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Retorno cumprimentando todos

àqueles que ainda não tinha cumprimentado no início. Mais uma vez

cumprimentar aos internautas. Minha fala não será diferente. Daniel, eu não

conhecia o Daniel esportista, eu conhecia o Daniel empreendedor, que tem o

comercio dele e também, não sei se alguém sabe, que ele é um tremendo pé de

valsa, que Deus continue te abençoando nesse seguimento que você escolheu. Em .~

nível Brasil, já te digo diante mão que profissionais de renome estão deixando de ~ I'

ser patrocinado devido a grande crise e eles ficam sem poder sair do Brasil e você

Daniel aqui de Nosso Atílio Vivacqua, parabéns! Você concerteza vai longe,

aquilo que você precisar cote comigo; meus parabéns. A Vanda que falou com

legitimidade sobre sua categoria, está na hora de unir forças para lotar po

direitos. Está na hora de nós, também dentro desta casa, como bem disse o l

vereador Cláudio, de nos unirmos para ver o que nós podemos fazer; temos que

fazer, tem muita demanda, mas se ficarmos só nos perguntando e não agirmos, vai

ficar. ..quatro anos passam muito rápido. Então essa é a fala que eu deixo aqui, em

relação aos que me antecederam. E a questão das indicações, eu sou favorável,

inclusive, os projetos de denominação de ruas, além de nós estarmos

homenageando as pessoas é a questão de facilitar para a empresa correi os a

entrega das correspondências. Então fica aqui as minhas falas, que Deus possa

~ '~~ç:O~
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estra te abençoando e te guardando nessas estradas por aí. Boa noite. Paulo

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereadora, gostaria de convidar o

vereador Mareio Silva da Conceição para que assuma a presidência para que eu possa

estar fazendo uso da tribuna. Quero cumprimentar mais uma vez de uma forma muito

espcial a todos aqui presentes, todos que nos assitem pelo facebook. Eu já queira iniciar

falando que na sessão do dia 10 de abril, hoje essa Casa existe porque pessoas lutaram

para que ela existisse. Com relação ao atiliense presente e ausente, hoje nós temos o

nome do Senhor Jânio Morgan como atiliense presente e o nome do senhor Otávio

Ladeira ex-secretário do tesouro nacional da união. Olha que coisa incrível, toda a

arrecadação de impostos do país estava passando pelas mãos de um atiliense, era um 11
atiliense a pessoa de confiança da presidente da república. Voltando ao assunto da. l\
Sessão Solene; em parceria com a sectretaria Municipal de cultura, essa Casa va i ~

participar de um evento cultural que começa na sexta, sabado domingo e termina no dia

10 e vai se chamar VILA MOITÃO. Quero também já agradecer a presença do

deputado Rodrigo Coelho aqi nesta Casa na última quinta-feira, muitas coisas fora

colocadas, batemos um papo bacana. Já me informou que tem uma emenda já liberad

para o municipio no valor de R$ 100.000,00 que será utilizada para a compra de u

van, mais outra emenda de R$ 36.000,00 mais recursos proprios do municipio para

comprar essa van. Tudo para garanjir esse transporte do paciente até sua consulta.

Sexta-feira agora, dia 31, o PDT vai estar realizando uma reunião com os jovens, em

discutir políticas públicas no plano municipal. Eu queria entrar em um tema um pouco

polemico e dizer sem nenhum medo que, quando o prefeito apresentou a condição do

m .cípio em termos de deficiencias e a maioria dos vereadores também concordaram

com o ancelamento, eu também concordei com o cancelamento da festa do município.

O e eu converso lá eu falo a onde for e quem for. Muito obrigado. Conti
/ ~ _ - 6
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os nossos trabalhos, vamos por em votação os nossos projetos de hoje. Antes de iniciar

as votações, gostaria de informar aos senhores que chegou um projeto na Casa do poder

executivo e nós vamos devolver esse projeto porque ele veio incompleto que já no

artigo primeiro ele menciona um anexo nesse projeto que na verdade não veio no

projeto. E em análise prévia, o projeto não foi claro a que tipo de convênio se trata o

projeto. Em votação o projeto de resolução n? 03/2017, da Mesa Diretora, que Concede

Título de Cidadão Atiliense Ausente e dá outras providências. Vereador Pedro de

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

Junior (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaei Duarte Lopes:-

Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge 1
de Souza? Roberto Alemonge de Souza:- favorável. Paulo Caldeira Burock JUnior,{'\l
(Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):-

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

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 Mareio Silva Conceição? Mareio Silva Conceição (Vi - _

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

também é favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de Resolução 03/2017.

Votação do projeto de Resolução n? 04 /17 da Mesa Diretora, que Concede Título de

Cidadão Atiliense Presente e dá outras providências. Vereador Pedro de Oliveira

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

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

te):- Vereador Roberto Alemonge de Souza?

'F.tk a f!{afiI' rujo ""'" , o Senho , -' ~ I'

Praça Colotário Coelho Gomes de Magalhães- sln - Centro - Atílio Vivácqua-ES - CEP - 29.49fCjOO- C~~ --g/~07
Tel: (28)3538-1505 - E-mail- secretaria(ú)cm:l\'.es.gov.br t"'\..~ ~{



CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA"
Estado do Espírito Santo

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 Bemardes

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 Mareio Silva Conceição? Mareio Silva Conceição (Vice-

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

também é favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de Resolução 04/2017. I' \
Votação do projeto de Resolução n° OS/2017, da Mesa Diretora, que CONCEDE O '.

TÍTULO HONORÁRIO DE HONRA AO MÉRITO A MEMORÁVEL

HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO

DE ATÍLIO VIVACQUA-ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Vereador Pedro de

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

Junior (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:-

Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Roberto Alemong

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

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

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

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 ):- Silva

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

também é favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de Resolução 0512017.

Votação da ata da 2a sessão solene 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 Bemardes ~I
Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior \

(Presidente):- Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão Silvar- favorável.

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava?

Thiago D. Gava (secretário):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior

(Presidente):- Vereador Mareio Silva Conceição? Mareio Silva Conceição (Vice-

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

também é favorável. Aprovado por unanimidade a ata da 2a sessão solene de 2017. D

por aberto o horário de liderança (ninguém aceitou). Declaro por encerrada a 7a sessão

ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. Obrigado a todos e uma boa noite.

Eu, Gabriel Coelho Rocha, informo q1le após o início das falas/exposição do vereador

Thiago Delorence Gava (linha 6, página 13) houve problemas com a execução do vídeo

de gravação da sessão, não sendo possível sua transcrição para a presente ata. Nada

mais a ser tratado, foi encerrada a presente Sessão, da qual eu, Gabriel Coelho Rocha,

lavrei após redigi-Ia. ~.

Sala das Sessões, 29 de março de 2017.
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