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ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO 

VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.  

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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. Declaro por aberta a primeira Sessão ordinária da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua do ano de 2018. Convido a compor a Mesa 

o Vice-Presidente Márcio Silva da Conceição, o Secretário, Exmo. Sr. Thiago 

Delorence Gava e o assessor jurídico Dr. Moacyr Scardua Travaglia. Gostaria de 

convidar o vereador Cláudio Bernardes Baptista para fazer a leitura do texto 

bíblico que se encontra no evangelho de Mateus 05, 05-12 (vereador leu o texto). 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Passo a palavra ao secretário 

Thiago para fazer a chamada nominal e leitura da pauta da ordem do dia. Thiago 

Delorence Gava (secretário) Boa noite. Frequência dos vereadores, primeira  

sessão ordinária de 2018. 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):- Vereador 
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Roberto Alemonge de Souza? Roberto Alemonge de Souza:- presente. Thiago 

Delorence Gava (Secretário):-Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte 

Lopes (vereador): Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Sandro 

Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador): Presente. Thiago 

Delorence Gava (Secretário):- Marcio Silva Conceição? Marcio Silva 

Conceição (vereador): Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- 

Vereador Paulo Caldeira Burock Junior? Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Projeto de lei n° 

60/2017, da vereadora Graceli Estevão Silva, obriga as farmácias e drogarias o 

cumprimento de plantão no municipio de Atílio Vivacqua e dá outras 

providências. Projeto de lei Complementar n° 02/2017, da Mesa Diretora, Altera 

o anexo II da lei complementar 897/2010 e dá outras providencias. Projeto de Lei 

n° 61/2017, do Vereador Márcio, oficializa denominação de rua no município de 

Atílio Vivacqua e dá outras providências. Ata da 1ª Sessão Extraordinária de 2018 

do Poder Legislativo. Ofício nº 22 de 2018. Atílio Vivácqua. 21 de fevereiro de 

2018. Senhor Paulo Caldeira Burock o Junior, estamos encaminhando, em anexo, 

para o vosso conhecimento e dos demais vereadores, os profissionais que irão 

atuar na rede municipal neste ano de 2018 para chamada de classificação do 

concurso público. Reforçamos a necessidade de uma parceria para um melhor 

resultado para o nosso município, tendo como prioridade o bem-estar de todos. 

Atenciosamente Eni de Souza Araújo. Cartas do Fundo Municipal da Educação. 

Entidade PMAV, alimentação escolar, valor de R$ 805,60, outro recurso para 

alimentação escolar R$10.483,00. Para a Creche: R$6.676,80, Para a Pré-escola: 
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R$ 3530,40; entre outros descritos em video. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Gostaria de registrar a presença do Prefeito e convidá-lo para 

ocupar a Mesa conosco. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Continuando, 

sem mais para o momento, retorno a palavra. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Declaro por aberto o pequeno expediente, com a palavra 

o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Primeiramente eu 

gostaria de agradecer a Deus por esse início de trabalho. Cumprimento a todos. 

Gostaria de dizer que nós estamos aqui a cada dia, enfrentando desafios; não 

podemos deixar de agradecer a Deus por essa chuva maravilhosa; dizer a vocês 

que continuem vindo neste legislativo, procurando os vereadores para que nós 

possamos estar dialogando e Atentos, pois nosso país passa por momentos de 

grandes desafios e Atílio Vivácqua não é diferente.  Que nós possamos nos unir 

para que em 2018 nós possamos nos fortalecer ainda mais para trazer algo ainda 

melhor para Atílio Vivacqua. Muito obrigado e volto no grande expediente. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a palavra Marcio Silva. 

Vereador Sandro Gariolli. Vereador Roberto Alemonge. Vereadora Graceli 

Estevão. Enquanto a vereadora Graceli vem à tribuna, quero dizer que temos um 

projeto de Resolução que diz respeito ao dia internacional da Mulher. O vereador 

Thiago fará a leitura em breve. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Quero 

cumprimentar  primeiramente a Deus, porque é ele que está inundando esse lugar 

hoje. Quero também agradecer por estarmos retornando ao nosso trabalho, por 

este ano que iniciou! vida que segue! Eu, em particular, tive perda, o meu esposo, 

mas todas essas perdas são Preparadas por Deus porque eles deixam um legado e 
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sempre serão lembrados. Quero cumprimentar o prefeito atual, o Josemar. Quero 

cumprimentar a todos que estão presentes no plenário, os nossos vereadores, os 

nossos funcionários desta casa; muito obrigado e volto no grande expediente. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a palavra o 

vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernrdes Baptista (vereador):- Agradecer 

a Deus por estar neste retorno de sessão. Cumprimentar o nosso procurador, os 

vereadores, nossos servidores e todos os presentes. Com muita responsabilidade 

temos muitos assuntos para se tratar nesta casa de leis. A gente passa muito tempo 

ouvindo as pessoas no dia-a-dia, tendo prazer de sentar e dar atenção de ouvir e a 

gente percebe que o cidadão, tanto o pobre quanto o rico, o que eles querem. Na 

verdade é um pouco mais da nossa atenção o cidadão, clama pra ser ouvido. A 

verdadeira crise que nós temos, às vezes, é não parar para pensar em como 

resolver o nosso problema. Minha avó um dia me ensinou: Se você não puder 

resolver o problema do mundo, resolva o problema daquele que chegou até você. 

Deus abençoe a todos, sem distinção, e até o segundo expediente. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a palavra o vereador Thiago Gava. 

Thiago Delorence Gava (vereador):- Meus agradecimentos a Deus por mais 

uma noite de trabalho nesta casa, agradecendo a Deus cumprimento toda a Mesa, 

os amigos do Facebook, os servidores desta casa. Venho neste primeiro 

expediente para falar um pouquinho com Josemar. Josemar, a luta do Poder 

Executivo não é fácil, é uma luta difícil, temos vereadores que já fizeram parte de 

alguma secretaria, Nós sabemos das dificuldades e os trâmites legais que o poder 

executivo tem para poder caminhar, na condição de vereador, nós estamos aqui 
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para defender o povo, auxiliar O Poder Executivo nas deliberações e dizer que 

estamos à disposição. Sem mais para o momento, retorno no segundo expediente 

para deliberar os projetos em pauta. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Pedro Sampaio. Pedro 

Oliveira Sampaio (vereador):- Quero agradecer a Deus por esse momento, 

cumprimento Nosso Prefeito, Josemar, pelo início de uma nova gestão, 

cumprimento os vereadores, todos os presentes. Cumprimento também servidores 

desta casa e em especial os que estão nos assessorando. Muito obrigado. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador 

Thiago Gava para fazer a leitura do projeto de Resolução. Thiago Delorence 

Gava:- Projeto de Resolução n° 01/2018, Concede Homenagem denominada 

titulo de honra ao merito ao Dia Internacional da Mulher e dá outras providências.  

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Declaro por aberto o 

segundo expediente, com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte 

Lopes (vereador):- Iniciando minha fala no grande expediente, gostaria de estar 

agradecendo o Executivo pelo carnaval que foi feito. Aproveitar que o prefeito 

Josemar está conosco e pedir encarecido que, ano passado nós não tivemos como 

fazer a festa do Município e pedir, em nome de todos os pecuaristas, que se for 

possível, esse ano, organizar bem cedo, não precisa fazer uma grande festa, mas 

que faça uma festa simples e bacana, porque o povo da região sul ou no município 

de Atílio Vivácqua ama a festa do Município e todos estão esperando. Lembrar 

também de algumas indicações que eu fiz o ano passado, que o prefeito possa 

estar atendendo. Fica aqui meu pedido ao prefeito, que ele possa estar atendendo 
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todas as indicações que foram feitas no ano passado que, devido ao problema de 

saúde do ex-prefeito... mas entendemos a situação. Fica aqui, encerrando as 

minhas falas, pedindo a Deus que possamos ter um 2018 muito melhor que o 

2017. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Márcio Silva. Marcio Silva 

Conceição (vereador):- Boa noite a todos! Cumprimento toda Mesa, os 

vereadores, servidores. Que nós possamos estar entrando no ano muito bem e que 

nossa  maior vaidade para o ano de 2018 seja a população de Atílio Vivácqua. Eu 

queria pedir um favor a você, Josemar, a importância da gente se unir contra uma 

causa que vem acontecendo há bastante tempo e acho que foi o pior início de ano 

para comunidade alto Niterói que vem sofrendo com a falta de água. Tá muito 

difícil a situação, Prefeito. Então eu peço, encarecidamente, não estou tirando o 

peso das minhas costas e colocando na do senhor não, mas poderíamos estar 

fazendo uma audiência pública para poder ajudar a comunidade; a CESAN 

deveria ao menos dar uma nota para a gente e dizer o que está acontecendo, um 

esclarecimento. Então eu peço encarecidamente ajuda, a situação está vergonhosa. 

Falando do meu projeto, esse projeto de denominação de rua, a gente tinha 

dúvidas em relação a este projeto, se ele estava cadastrado pela prefeitura, no 

cartório, mas a documentação foi toda anexada e, agora, esse projeto volta com 

todos os documentos necessários para que ele possa ser votado. O nome da rua 

será Ana Querubina Torres Lopes. No mais, queria desejar a todos que Deus 

possa estar abençoando seus familiares e que nós possamos estar aqui sempre em 

prol ao povo. Agradeço e volto a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock 
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Junior (Presidente):- Obrigado. Com a palavra o vereador Sandro Gariolli. 

Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Quero agradecer a Deus primeiramente por 

permitir estar aqui mais essa noite. Cumprimento toda a mesa. Cumprimento 

todos os vereadores, as pessoas no plenário, todos os funcionários desta Câmara. 

Cumprimento também o pessoal da internet e, prefeito, nós, nesse segundo 

mandato que o senhor está assumindo agora como prefeito, já tem 6 meses como 

interino, mas desde o mandato passado nós temos um problema muito sério do 

executivo com o legislativo de chegar projetos em cima da hora para ser votado e, 

muitas vezes, não tem nem tempo direito de ler o projeto, não temos parecer 

jurídico do projeto e mesmo assim querem  votar; então só tô pedindo ao Senhor, 

encarecidamente, Tenta mandar o projeto antes da gente poder ler e não sermos 

inconsequentes de votar um projeto sem parecer. Sem mais para o momento 

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

Obrigado. Com a palavra o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de 

Souza (vereador):- Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo retorno de 

trabalho e tudo que eu peço para mim eu quero pedir por todos os vereadores e, 

que esse ano, temos que pedir a Deus para iniciarmos um bom trabalho e fazer o 

povo feliz.  Quero cumprimentar o presidente, a mesa diretora, o Prefeito 

Municipal, Josemar. A família Brito deixou um abraço para o senhor e falou que 

você precisa fazer uma visita lá, pelo menos tomar um café com eles, e eu 

precisava que o senhor olhasse lá em Antas, porque lá em cima tem uma senhora 

acamada e a estrada não está ensaibrada; é coisa pouca, torno de 40 a 50 metros. 

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



 

 

8 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

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

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

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Quero 

cumprimentar o Doutor Moacyr, Mesmo ele estando no gabinete dele, mas quero 

deixar registrado nos anais da casa. Eu estive ouvindo atentamente a fala dos 

vereadores. Eu quero parabenizar o prefeito pela festividade do carnaval e a 

Joelma também; souberam fazer, não tivemos incidentes de acidentes e temos que 

agradecer. Agradeço também a secretária de educação, a Ghislane. No dia 8 de 

Março agora nós teremos a sessão da mulher e o nome da Dona Maria Lúcia 

Júdice Sobral foi escolhido e, eu, digo de primeira mão, que ela não parava de 

agradecer Quando ficou sabendo e já mandou antecipadamente o agradecimento. 

Mais uma vez foi uma escolha acertada. O Projeto do vereador Márcio que 

denomina rua, na verdade é a Vila de Marapé. Parabenizo a iniciativa, eu sempre 

disse que toda Rua que é denominada já é uma série de facilitações, fica mais fácil 

para o correio. E o projeto desta mesa diretora, que foi lido, para dar a 

oportunidade a estudantes de nível médio e nível superior, agraciando os mesmos 

com a questão do estágio e com uma remuneração. É lógico que deve ser feito o 

impacto financeiro para estarmos fazendo tal aquisição e gostaria de estar sabendo 

a questão do número de vagas (o presidente respondeu que a câmara só pode 

contratar cinco, independente do nível do estágio). Eu quero defender também o 

projeto que já está nessa casa Desde o ano passado que é a abertura das Farmácias 

e drogarias aos domingos e aos feriados e Já de antemão quero pedir ao prefeito 

que, quando o projeto chegar ao executivo, que ele possa dar uma estudada para 

que ele possa ser sancionando, pois vem de encontro a uma necessidade do 

município. Obrigada. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. 
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Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista 

(vereador):- Saudar novamente as pessoas que chegaram após as minhas falas. 

Todos os dias eu tenho uma demanda diferente e eu tenho procurado vossa 

excelência no executivo pela tentativa de tentar ajudar direta ou indiretamente. Eu 

fiquei muito atento ao ouvir as falas do vereador Márcio sobre a situação da água. 

Eu fui em um bairro Nobre de Vitória esta semana e fiquei encantado com o 

tratamento de água e lá a CESAN é a prestadora de serviço; eu estive também em 

Guarapari no último final de semana também no bairro Nobre, um condomínio 

novo que também a CESAN presta serviço. Tem 8 anos que esse prédio  

inaugurado e nunca faltou água. Tem alguma coisa errada com a nossa prestadora 

de serviço porque a falta de água só atinge os pequenininhos, o bairro Alto 

Niterói. Isso me deixa muito decepcionado. Estou em um grupo no whatsApp com 

várias autoridades com 28 despachos do governo do estado e nenhum contempla 

Atílio Vivacqua. Prefeito, essa reivindicação que vou fazer agora, é um momento 

que a gente tem com vossa excelência. Nós sabemos da lei federal, nós sabemos 

da lei do transporte escolar, mas o que tem de reclamações que o ônibus passa e 

não pega as crianças porque não dá os 3 km é muito grande. Inclusive do Walter 

Machado até a Guiomar tem três alunos que vão a pé Porque o transporte escolar 

não pega. Acredito que todas essas questões que possam ser resolvidas, é apenas 

uma questão de gestão. Ontem nós tivemos uma reunião do Fundeb da qual o 

conselho aprovou as contas da gestão passada, mais de 9 milhões aprovado dentro 

da legalidade. Prefeito, vou falar com o senhor o que eu disse ao Prefeito Almir: 

eu não quero ser a pedra do moitão nas suas costas, mas quero estar “rente” com o 
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senhor com a mesma rocha que é a Pedra do Moitão para fazer a diferença por 

Atilio Vivacqua. E se não puder ter uma festa com recurso próprio, terceriza. 

Porque criticaram o Crivella, mas foi o carnaval que mais botou dinheiro no Rio 

de Janeiro sem usar um real do recurso público. Obrigado. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a palavra o vereador Thiago 

Delorence Gava. Thiago Delorence Gava (secretário da Mesa):- Retorno ao 

segundo expediente cumprimentando as pessoas que se fazem presentes, obrigado 

pela presença de todos. Eu inicio o meu segundo expediente falando da resolução 

01 de 2018 Que formaliza homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A 

homenageada e a senhora Maria Lúcia Júdice Sobral que prestou grandes serviços 

ao município, é uma senhora muito boa que também prestou grandes serviços a 

igreja e a gente fica feliz por esse consenso estar chegando na casa. Quero aqui 

também parabenizar a vereadora Graciele pelo projeto que está tramitando nesta 

casa nº 60 de 2017 quero dizer que meu voto é favorável. Quero também 

mencionar o projeto de lei complementar 02 de 2017 que é o projeto do estágio. 

Eu tenho uma proposta de emenda para este projeto, pois diz que não precisa de 

processo seletivo para se fazer a contratação do estagiário, mas para dar mais 

legitimidade e transparência acredito que é uma proposta Nova. Gostaria de 

parabenizar o prefeito pela reforma da Escola Ermínia Leal Judice. Sem mais Para 

o momento, passo a palavra ao Presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Pedro Oliveira Sampaio. 

Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- Boa noite a todos. Quero agora fazer 

minhas considerações a respeito dos projetos e agradeço desde já a paciencia dos 
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vereadores. Queria dizer também ao vereador Cláudio que em nenhum momento 

as pessoas têm dificuldade, principalmente os vereadores, de acesso ao prefeito. 

Eu nunca vi isso e quero dizer a vossa excelência, em nome do prefeito, que não 

existe nenhuma dificuldade para nenhum Vereador para que possa estar 

conversando com o prefeito. Eu ouvi o vereador Cláudio falando a respeito de 

ônibus que não pega alguns alunos Porque falta um pedacinho para completar os 3 

km; eu acho que tá no início, está na hora da gente conversar sobre isso e acredito 

que agora, com a nova secretária, essas questões irão se resolver. Quero dizer 

também que o prefeito tem se preocupado em reformar a frota da prefeitura. 

Muito obrigado, eu agradeço, Prefeito, pela sua presença. Muito obrigado. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Solicito ao vice-presidente 

desta Casa para que assuma a presidencia para que eu possa fazer uso da tribuna.  

Quero parabenizar a secretária Gessilea pela implantação do programa CDA da 

compra direta; a gente vê que o município também está andando e isso é muito 

bom para o desenvolvimento. Quero parabenizar também a secretária Joelma pelo 

Carnaval. O Carnaval foi simples, mas feito para a família e muito apaixonante. 

Quero falar um pouquinho também a respeito dos projetos; o projeto de estágio de 

nível médio e nível superior; a câmara pode ter até 5 Estagiários e é claro que nós 

não vamos colocar e encher a câmera de Estagiários, mas dentro da competência 

nós vamos ajudar a melhorar o desenvolvimento do trabalho desta casa, favorecer 

com ajuda de custo aquelas pessoas que foram contempladas com estágio para que 

possam subsidiar sua faculdade. Com relação ao projeto da farmácia, Nós 

entramos em consenso, eu e a vereadora Graceli, para que nós possamos pôr um 
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tempo de 45 dias para que elas possam se adequar à Nova Norma. Sobre o projeto 

de resolução de homenagem ao dia da mulher, é uma pessoa muito especial que é 

a Dona Maria Lúcia Judice; é uma escolha que foi muito bem feita. Já deixo o 

convite a todos os atilienses para participar desta sessão no dia 8 de Março. E 

gostaria de fazer um pedido a vereadora Graceli para que a senhora possa estar 

presidindo a sessão. Seria uma honra mais que grandiosa. Obrigado por ter 

aceitado. Muito obrigado e boa noite. Dando prosseguimento, convido o prefeito 

para que possa fazer uso da palavra. Josemar Machado Fernandes (Prefeito):- 

Boa noite para todos. Estou aqui nesta noite revestido de muita simplicidade e 

muita humildade. Para o ano de 2018 Eu, particularmente, estou muito otimista. 

Vim dizer que eu ouvi com muito carinho todos vocês e que eu, sozinho, com 

secretários, não vamos conseguir fazer tudo e por isso digo que precisamos de 

cada um de vocês. Na última sessão, ou melhor, na sessão extraordinária eu ouvi 

através da internet, as palavras do vereador Sandro e, eu, quero dizer que eu 

aprendi bastante através dos pontos que você colocou, vereador. Imediatamente, 

no outro dia, eu reuni todos os secretários no gabinete e dei um prazo a todos eles 

até o dia 10 de Março para pôr na minha mesa o planejamento de todos. Sem 

planejamento a gente não chega a lugar nenhum e é a falta de planejamento que 

muitas vezes acontece isso. Então gente, quero dizer que para mim é um orgulho 

estar aqui com vocês quero dizer ao Pedro, Presidente, a todos vocês que os 

projetos que chegarem em nesta casa, os secretários Estarão aqui na Câmara de 

Vereadores porque eu falei isso com eles, pedi para encaminhar o projeto e para 

ficar à disposição de todos vocês para tirar quaisquer dúvidas. Muito obrigado. 
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Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado, Prefeito. Jovaci 

Duarte Lopes: Presidente, gostaria de pedir um pedido de Vista do projeto de lei 

complementar n° 02/2017, do estágio, para que nós possamos estar fazendo um 

estudo melhor dele. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Tem 

necessidade mesmo, vereador? Pois ele está na casa desde o ano passado. Mas 

tudo bem, fica registrado o pedido de vista. Dando prosseguimento, em votação o 

projeto de resolução que denomina título honorário de honra ao mérito ao dia 

internacional da mulher e dá outras providências. Vereador Pedro de Oliveira 

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

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

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

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

Junior (Presidente):-  Vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli 

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

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

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

Graceli Estevão Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? Thiago D. Gava (secretário):- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Márcio Silva. Marcio 

Silva Conceição: Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-  

Aprovado por unanimidade o projeto de resolução n° 01/2018. Em votação ata da 

1° sessão extraordinária de 2018. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro 

Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 
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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):-  Vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador): 

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

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

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

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

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

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Márcio Silva. Marcio Silva 

Conceição: Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-  meu voto 

também é favorável. Aprovado por unanimidade ata da primeira sessão 

extraordinária do ano de 2018. Em votação projeto de denominação de rua do 

vereador Marcio Silva da Conceição; projeto n° 61/2017. Vereador Pedro de 

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

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

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

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

Burock Junior (Presidente):-  Vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte 

Gariolli (vereador): Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-  

Vereador Cláudio Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. 

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

Graceli Estevão Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 
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(Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? Thiago D. Gava (secretário):- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Márcio Silva. Marcio 

Silva Conceição: Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- . 

Aprovado por unanimidade o projeto de lei n° 61/2017. Em votação a emenda do 

projeto de lei n° 60/2017; emenda essa que propoe um tempo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para vigorar o projeto após a sanção. 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):-  Vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli 

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

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

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

Graceli Estevão Silva:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? Thiago D. Gava (secretário):- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Márcio Silva. Marcio 

Silva Conceição: Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- . 

Aprovado por unanimidade a emenda ao projeto de lei n° 60/2017. Agora em 

votação o projeto n° 60/2017. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro 

Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? 
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Roberto Alemonge de Souza:- favorável.. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):-  Vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador): 

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

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

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

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

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

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Márcio Silva. Marcio Silva 

Conceição: Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Aprovado 

por unanimidade o projeto de lei n° 60/2017. Declaro por aberto o horário de 

liderança. Graceli Estevão Silva (vereadora):- O Senador Magno Malta vai 

liberar aqui para o município um valor de R$ 400.000,00 para ser usado em 

projetos que serão implantados em nosso município. Muito obrigado. Sandro 

Gariolli (vereador):- gostaria de parabenizar o prefeito pela compra do onibus 

que servirá como TRANSPOP. Voltando lá atras um pouquinho; nós temos quatro 

anos com o caminho do campo parado, sem receber nada. Muito obrigado. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Gostaria de solicitar que o 

vereador Cláudio Bernardes possa chegar aqui na Mesa. Nada mais havendo 

deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e, em nome de 

Deus, encerrou a 1ª Sessão ordinária de 2018, da qual eu, Gabriel Coelho 

Rocha, lavrei a  presente Ata, segundo o teor que dispõe o art. 143 do 

Regimento Interno, estando a gravação integral da Sessão à disposição em 

meio digital.___________________. 
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Sala das Sessões, 21 de fevereiro  de 2018. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ref.: Ata da 1ª Sessão Ordinária do Ano de 2018, realizada na data de 21/02/2018.  


