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ATA DA 01ª SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO 

VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018.  

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Gostaria de convidar cada vereador para que possam tomar os seus lugares 

juntamente com suas respectivas acompanhantes. Gostaria de cumprimentar as 

autoridades aqui presentes e convidá-los para se assentarem conosco. Eu, como 

Presidente desta Casa, tenho a honra de convidar nossa vereadora Graceli para 

presidir a sessão de hoje em honra ao dia internacional da mulher. Graceli 

Estevão Silva (Presidente Interina):- Eu quero primeiramente agradecer a Deus 

por este dia festivo, agradecer ao Presidente desta Casa e aos demais vereadores 

que confiaram em mim a estar conduzindo esta Sessão de hoje. Gostaria de Estar 

cumprimentando a nossa homenageada, aos familiares da nossa homenageada, aos 

amigos de nossa homenageada. Vocês fazem a diferença. Quero agradecer 

também as autoridades presentes. Gostaria de estar convidando para compor a 

Mesa a Exª Primeira Dama Aparecida Gil. Convido a Sra. Flávia, esposa do 

Nosso secretário Thiago Gava. Convido também a jovem Verônica para compor a 

Mesa. Convido também a mãe do Nosso Presidente a Sra. Maria da Penha 

Caldeira. E agora eu convido a pessoa que está protagonizando a noite de hoje que 

é a senhora Maria Lucia Judice Sobral para estar recebendo todas as honras que 
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esta casa pode oferecer. Agora, por gentileza, vamos nos colocar de pé para 

entoarmos o hino nacional e, logo após, o hino do município. Gostaria de registrar 

a Presença da Dona Maria do Doce e convidar a senhora para participar junto a 

Mesa conosco. Gostaria ainda de estar fazendo menção ao nome da Professora 

Sônia e da Professora Jarlete. Também gostaria de estar falando da Gerusa.  

Agora gostaria de estar convidando o Pastor Presidente da primeira Igreja Batista 

para poder se aproximar da tribuna. Pastor Leonardo Davi:- Quero 

cumprimentar a todos neste dia festivo. Cumprimentar a todos os presentes, é uma 

grande honra estar aqui. Quero fazer um apanhado desta data que hoje faz 101 

anos e que começou a surgir juntamente com a primeira guerra mundial, em 1914, 

na Europa; os homens foram para as guerras quem foi para as fábricas foram as 

mulheres, que foi ocupar o lugar dos homens. E as mulheres, Como sempre, muito 

guerreiras e lutadoras, tinham uma tendência muito grande em lutar pelos seus 

direitos e questionar as injustiças. Naquela época, houve um grande incêndio na 

fábrica e mais de 100, centenas de mulheres morreram naquela situação tornando-

se um dos maiores acidentes, tragédias da época. Louvado seja a Deus pela vida 

todas vocês mulheres. Hoje é uma data de comemoração, mas também é uma data 

de luta. Muito obrigado a todos. Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- 

Quero registrar a Presença da professora Mariinha que também foi homenageada e 

queria convida-la para fazer parte da Mesa conosco. Nós somos brasileiras e não 

desistimos jamais. Neste momento eu gostaria de estar abrindo as falas aos nossos 

vereadores. Gostaria estar convidando o senhor vereador Márcio Silva da 

Conceição. Márcio Silva da Conceição (vereador):- Boa noite a todos. Gostaria 
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de desejar uma boa noite a nossa presidente da noite, é uma honra muito grande 

trabalhar com você, Graceli. Bem, eu não tive a honra e nem posso falar que eu 

estudei com a Dona Maria Lúcia ou que eu participei quando ela era secretária, 

porque eu não fiz isso, mas eu a conheci através do neto dela em que ela torcia 

muito pro seu neto no campo de futebol e, eu, tive o prazer e a honra de conhecer 

ela e durante o tempo, a gente foi se aprimorando, se aproximando e eu acho que 

essa casa de leis está muito bem representada hoje pela senhora, é um prazer 

muito grande te-lá aqui. A Senhora é professora, temos muitas professoras aqui 

hoje e eu acho que uma classe que representa hoje mais as mulheres é a classe da 

Educação, porque todas as profissões sempre são os homens que comandam, mas 

nas escola você vê que são umas mulheres que representam e que dão educação ao 

Brasil, mas infelizmente estão sendo pouco valorizadas e isso é uma coisa que nos 

entristece muito. Boa noite a todos e que sejam sempre muito bem-vindos a esta 

casa de leis. Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- Com a palavra o 

vereador Jovaci Duarte Lopes. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Boa a noite a 

todos, gostaria de cumprimentar a todos e a homenageada. Cumprimentar também 

todas as mulheres aqui presentes. É um prazer enorme e nos motiva a estar aqui 

junto de todos vocês. Quero agradecer a Deus pela chuva que veio hoje a tarde. 

Falar da dona Maria Lucia, é uma pessoas que conheci no passado, sei do seu 

brilhante trabalho e queria pedir a vocês mulheres que estão chegando agora que 

trabalhem com amor e com carinho. Muito obrigado, boa noite e que Deus nos dê 

um bom retorno. Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- Com a palavra o 

vereador Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Primeiramente 
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quero agradecer a Deus por estar mais essa noite. Quero cumprimentar a Todos e 

cumprimentar também a tia Maria Lucia, como sempre chamei. Falar de Maria 

Lúcia... é muito fácil falar de Maria Lúcia, mulher guerreira, mãe, avó, irmã, 

querida, pessoa que tem amizades sinceras e falo isso até em nome da minha mãe. 

Obrigado por me deixar fazer parte da sua família. Parabéns! Obrigado a todos e 

sem sempre bem-vindos. Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- Com a 

palavra o vereador Cláudio Bernardes Baptista. Cláudio Bernardes Baptista 

(vereador):-  Gostaria de estar saudando a vossa excelência, a primeira dama, a 

Verônica, a Flávia, a Dona Penha, a Dona Maria, a Mariinha. Dona Maria Lúcia, 

eu não quero saudar a senhora não, só quero falar o seguinte: nada que nós 

viermos falar aqui vai prevalecer diante de tanta coisa boa que a senhora tem no 

coração para prestar ao povo atiliense. Saudar a todas as homenageadas que esta 

Casa veio a ter. Saudar também as servidoras da câmara que, com muita 

responsabilidade, conduz os trabalhos desta Casa. Mulher é dádiva de Deus. E a 

gente tem uma perspectiva de vida. Eu estive conversando com minha mulher 

vindo para cá e ela me disse que passou a amar a senhora nos cursos de catequese. 

Eu nunca tive a oportunidade de sentar para conversar com a senhora, mas tenha 

certeza que quem perdeu fui eu. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Graceli 

Estevão Silva (Presidente Interina):- Com a palavra o vereador Pedro Oliveira 

Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- Não poderia ser diferente e 

quero agradecer a Deus por mais esse momento. Assim eu cumprimento a Mesa já 

parabenizando a presidente desta Casa e todos em nome da Nossa Maria Lucia. 

Quero cumprimentar todas as autoridades e as ex-homenageadas. Quero agradecer 
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aqui a presença da minha esposa. Ano passado falamos da dona Maria do doce e 

esse ano estamos falando dona Maria Lucia e concordo plenamente que a mulher 

é dádiva de Deus. Maria Lúcia, você é tudo ou você completou a obra divina. 

Tenho que falar mais nada, apenas agradecer por ter aceitado essa homenagem, 

um abraço e muito obrigado a todos. Graceli Estevão Silva (Presidente 

Interina):- Com a palavra o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de 

Souza (vereador):- Primeiramente quero agradecer a Deus por este tempo 

maravilhoso. Quero cumprimentar toda a Mesa e cumprimento também a dona 

Maria; tenho certeza que todos aqui presentes estão muito felizes. Dona Maria, eu 

conheci a senhora através do esposo da senhora, eu nao tive o prazer de estudar 

com a senhora, mas ficaria muito satisfeito se tivesse condição. As mulheres que 

te conhecem, têm a maior a alegria em saber que a senhora está sendo 

homenageada hoje. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Eu quero deixar para a 

senhora uma lembrancinha. Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- Com 

a palavra o vereador Thiago. Thiago Delorence Gava (vereador):- Meus 

agradecimentos a Deus por uma solenidade nesta Casa. Assim eu cumprimento a 

nossa presidente de hoje. Tive o prazer de trabalhar junto com a senhora na sala 

de vacina, teve uma brilhante trajetória na história deste município. Cumprimento 

assim a nossa primeira dama, a Penha, a Veronica e também a minha esposa. Já 

queria entregar esta Rosa a minha esposa. Esta rosa é o símbolo da nossa união, 

dentro de pouco tempo vamos fazer quatro anos de casados. Onze anos de 

namoro, quinze anos juntos. Parabéns! Obrigado ao pastor pelas sábias palavras 

ditas aqui hoje. Ontem fiz o convite em tribuna na cidade Muqui e convidei para 
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nossa solenidade de hoje. Falar da dona Maria Lúcia, nos deixa muito a vontade, 

pois ela plantou uma semente dentro do município. E acredito que cada um de nós 

vamos um dia chegar a essa possível homenagem. Você, é mulher guerreira, sábia 

e termino minhas falas dizendo um versículo de Provérbios 31, 10: Mulher 

virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Muito obrigado 

boa noite. Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- Com a palavra o 

vereador Presidente Junior Burock. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Quero cumprimentar essa Mesa na Presença da Mulher que 

representa as mulheres dentro do Poder Legislativo de Atílio Vivacqua, 

cumprimento toda a Mesa e a Dona Maria Lucia Judice. Dona maria Lúcia Judice 

eu quero deixar aqui de forma muito especial um grande abraço e o agradecimento 

de se representar todas as mulheres, mães, professoras, catequistas, avó. É 

grandioso e valioso.  Muito obrigado. Graceli Estevão Silva (Presidente 

Interina):- Eu gostaria agora de estar convidando o excelentíssimo senhor 

Prefeito a estar fazendo uso da tribuna. Josemar Machado Fernandes 

(Prefeito):- Gostaria de desejar a todo uma boa noite, cumprimentar em primeiro 

lugar a minha esposa, minha companheira de 25 anos, te cumprimento também 

Graceli pela belíssima Sessão, toda a Mesa e a minha amiga particular Maria 

Lucia Judice, que trabalhou comigo na gestão do Hélio. Maria Lucia foi e é um 

modelo de pessoa. Muito obrigado a todos. E quero dizer que nós temos sete 

secretarias e oito com a gabinete e nós só temos três homens que é o márcio, o 

Helinho e o Gipão, o restante é tudo mulher e eu tenho a honra de caminhar com 

todos vocês. Boa noite a todos. Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- Eu 
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gostaria neste momento de chamar a Beatriz Rigoni que vai trazer um poema para 

nós falando muito bem da mulher contemporânea.  Beatriz Rigoni:- Mulher, no 

Principio eu era Eva, nascida para a felicidade de Adão e meu paraíso tornou-se 

treva. Mais tarde fui Maria e meu pecado redimiria dando a luz aquele que nos 

salvaria, mas isso não foi o suficiente. Passei a ser Amélia a mulher de verdade. 

Para a sociedade não tinha a menor vaidade, mas sonhava com a igualdade. Muito 

tempo depois decidi: não dá mais, quero minha dignidade. Hoje, não sou só 

esposa ou filha, sou pai, mae, arrimo de família, sou caminhoneira, taxista, 

enfermeira, política, forças armadas. Ao mundo peço licença para atuar onde 

quiser. Meu sobrenome e competência, meu nome é mulher. Graceli Estevão 

Silva (Presidente Interina):- Neste momento, nós vamos ouvir a nossa 

homenageada, eu acredito que ela vai falar um pouquinho (risos). Fique a 

vontade. Maria Lúcia Judice Sobral (Homenageada):- Boa noite a todos vocês. 

Desculpe, mas a gente ainda treme um bocadinho. |Me dirijo então ao 

excelentíssimo senhor presidente desta Câmara o Junior como nós conhecemos, 

aos demais vereadores aqui presente e também quero enaltecer e chamar o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nosso amigo Josemar. Toda minha 

família, amigos e demais presentes, quero deixar o meu abraço muito grande, 

especial e carinhoso e ainda não posso deixar de esquecer as minhas enteadas que 

hoje amo e sempre amei como filhas e, assim, os meus netos e bisnetos. Uma boa 

noite a todos vocês eu fico muito orgulhosa e emocionada também por estar sendo 

homenageada na nossa cidade neste dia lindo que é o dia internacional da mulher. 

O que me faz muito feliz é ver que realmente na minha vida, até agora, eu 
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conseguir produzir alguns frutos.  Também quero dedicar todos os dias e não 

apenas no dia de hoje, 08 de março. Quero agradecer aos vereadores a esta 

homenagem que estão me prestando, obrigado Graceli por indicado meu nome. 

Estou muito feliz, principalmente sabendo, agora, que foi por unanimidade. Fico 

extremamente honrada em representar as mulheres da cidade. Nós, mulheres 

atilienses , contribuímos, e muito, para o desenvolvimento e construção da história 

do nosso Atílio Vivacqua. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Graceli 

Estevão Silva (Presidente Interina):- Muito obrigada por tudo dona Maria 

Lucia, saiba que a senhora será sempre muito bem vinda a esta Casa. Agora eu 

gostaria de convidar ao prefeito e ao Presidente desta Casa para entregar o título 

de honra ao mérito a nossa homenageada. Agora nós vamos abrir espaço aos 

familiares e amigos que quiserem homenagear a Maria Lúcia. Ana Dinorah e 

Marlene. Ana Dinorah Carvalho Guiotto:- Boa noite a todos e todas, minhas 

palavras srão poucas, muito simples. A mulher escolhida para representar as 

mulheres de Atílio Vivacqua esse ano é uma pessoas muito merecedora que 

merece ter um texto muito bem elaborado onde estejam descritas algumas de suas 

virtudes. O Quanto foi e tem sido gloriosa a sua vida e como nos tem 

influenciados. Com tudo vou me ater a uma particular e significativa presença da 

dona Maria Lucia na minha própria Vida. Peço licença para falar em meu nome e 

em nome da minha amiga Marlene que também é sua afilhada.  Fomos agraciadas 

pelas nossas famílias quando a escolheram para ser a nossa madrinha. Hoje é dia 

de agradecer seu amor, seu carinho, sua dedicação, sua amizade. Obrigada por ser 

a pessoas que a senhora é, do jeito que é: humana, amorosa, apreciadora dos 
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valores que edificam a vida humana. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. 

Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- O pessoal do Cursilho também 

está inscrito aqui. Podem vir, por favor. Alcione:- Fui pega de surpresa para falar 

em nome do cursilho, mas também tinha me preparado para falar em nome da 

Comunidade de Dom Bosco. Fica pertinho da casa da dona Maria Lúcia e ela 

muito tem nos ajudado e faz parte conosco na nossa comunidade. Cara, Maria 

Lúcia, neste dia tão especial, nós da comunidade São João Dom Bosco não 

poderíamos deixar de homenageá-la pela pessoa maravilhosa como você. Mulher 

rara que nos transmite tranquilidade com sua fala mansa, vendo sempre o melhor 

nas pessoas. Sabemos que a senhora não gosta de aplausos, gosta esmo é de passar 

despercebida. Mas ouvi um dia que carinho não se agradece, apenas se recebe. 

Receba hoje o nosso carinho e muito obrigado por quem a senhora é tudo que fez. 

Graceli Estevão Silva (Presidente Interina):- Gostaria de convidar a Eliana 

Sobral que também quer prestar sua homenagem. Eliana Sobral:- Gente, boa 

noite a todos. Eu queria agradecer muito a Câmara de vereadores por ter escolhido 

a minha mãe para Sr. homenageada hoje no dia Internacional da Mulher. Algumas 

pessoas sabem que meu pai, se casou, após 10 anos de viúvo com a Maria Lúcia. 

Quando ele casou com a Maria Lucia, ela sempre veio ser para mim uma grande 

mãe. Ela é a mãe que eu tenho guardada dentro do meu coração. A minha irmã, 

que eu me lembre, foi a primeira moça de Atílio, para sair para fora para fazer 

faculdade. Hoje isso é comum, mas naquela época era muito novo. E tudo isso eu 

devo a Dona Maria Lúcia. E é isso gente, muito obrigado por tudo. Graceli 
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Estevão Silva (Presidente Interina):- Gostaria, agora, de estar entregando a cada 

secretária    do município e a nossa Primeira Dama, uma pequena lembrancinha. 

Quero agradecer a presença de todos, meu muito obrigada a todos e fiquem com 

Deus.               Nada mais havendo deliberar, a Senhora Presidente agradeceu 

a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 1ª Sessão solene 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.___________________. 

Sala das Sessões, 08 de março  de 2018. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


