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ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO 

VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018.  

Aos vinte e oito 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 segunda 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 Procurador Dr. Moacyr Scardua Travaglia. Gostaria de 

convidar o vereador Pedro Oliveira Sampaio para fazer a leitura do texto bíblico 

que se encontra no evangelho de Mateus 06, 01-04 (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. Aproveito para 

registrar a justificativa da vereadora Graceli Estevão que se encontra 

acompanhando o nascimento de sua neta. Thiago Delorence Gava (secretário) 

Boa noite. Frequência dos vereadores, segunda  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):- 
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Vereadora Graceli Estevão Silva? Justificada a ausencia da vereadora. Thiago 

Delorence Gava (Secretário):- Vereador 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 Complementar n° 02/2017, da Mesa Diretora, Altera o anexo II da 

lei complementar 897/2010 e dá outras providencias. Indicação n° 01/2018, do 

vereador Cláudio Bernardes Baptista. Indica que seja colocadas placas de 

identificação ao acesso de todas as localidades de interior do município de Atílio 

Vivacqua. Indicação n° 02/2018, de Thiago Delorence Gava. Indica utilização de 

patrulha mecanizada na melhora das estradas para o escoamento do café para o 

ano de 2018. Ata da 26ª sessao ordinária da CMAV. Ata da segunda sessão 

extrardinária de 2017. Ata da quarta sessão solene da CMAV. 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 gostaria de 

estar agradecendo a Deus por estar aqui mais esta noite. Gostaria de cumprimentar 

a mesa, os nobres colegas vereadores, todos os funcionários que nos auxiliam e 

todos neste Plenário. Neste pequeno expediente eu quero fazer um desabafo de 
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tantas reclamações que eu tenho ouvido neste município, tenho estado mais 

presente na cidade. Há muitas reclamações na saúde, com os pessoal do café, 

pessoal da educação também tem muita gente reclamando; eu sei que é difícil, 

mas eu acho que as pequenas coisas a gente não pode ficar cometendo um erro 

atrás do outro, nós temos que começar a trabalhar antecipando as coisas. O 

prefeito sozinho não toca o município, o presidente da Câmara sozinho também 

não toca a câmara bem, é preciso União para que as coisas possam melhorar. 

Muito obrigado e volto no grande expediente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Com a palavra Cláudio Bernardes. Cláudio Bernrdes 

Baptista (vereador):- Gostaria de estar saudando o presidente, o vereador 

Márcio, vereador Thiago, Doutor Moacyr. Saudar os colegas vereadores, as 

pessoas aqui presentes. Presidente, nós nesse pequeno expediente, atentamente 

ouvindo o vereador Jovaci sabemos que esta casa tem tido uma dedicação para 

melhorias e reestruturação do município. E quando nós achamos que os nossos 

municípes querem muito a gente vê que eles querem um pouco, só isso. Esses dias 

Me pararam falando se tinha reajuste do tícket; que bom que eles querem pouco, 

isso é um bom sinal. Eu já falei que como vereadores nós não podemos causar 

gastos, mas nós podemos indicar, debater, discutir e lutar para melhoria de tudo. 

Deus abencoe e retornaremos no grande expediente para falarmos dos assuntos 

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

palavra o vereador Marcio Silva. Marcio Silva Conceição (vereador):- Boa noite 

a toda a mesa diretora, todos os vereadores aqui presentes, aos funcionários da 

casa. O meu coração Esta semana está tão angustiado que eu acho que só de falar 
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o que eu tenho para falar... Essa noite eu fui dormir umas 4:30 da manhã 

esperando chegar esta sessao porque eu não consegui dormir direito. Durante 

esses oito anos que eu estou aqui, esta semana é a primeira vez que eu fui numa 

escola e não consegui entrar em uma sala de aula por falta de professor. Eu fico 

muito triste com isso. Isso é uma coisa que a gente se entristece muito; Eu, 

particularmente, como Vereador, Mas também como pai e cidadão de Atílio 

Vivácqua, eu fico muito triste e muito decepcionado; nesses 14 meses que eu 

estou aqui eu se eu pudesse trocar o meu mandato hoje para que nenhuma criança 

tivesse sem aula eu trocaria, eu jogaria tudo pro alto. Eu sei que depois vão surgir 

várias explicações e várias desculpas, mas eu sei que é a criança que perde a aula. 

Com duas semanas de aula, tenho certeza que tem professor que está precisando 

de férias porque o estresse é muito grande. Eu volto a falar depois no segundo 

expediente, porque eu tenho mais coisas para falar, mas muito indignado e muito 

triste, muito envergonhado por ser Vereador nesta cidade e saber que a maioria 

das crianças estão sem aula. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado. Com a palavra o Roberto Alemonge. Passo a palavra ao vereador 

Thiago Gava. Thiago Delorence Gava (vereador):- Meus agradeicmetns a Deus 

por mais uma nite de trabalho nesta Casa, cumprimento toda a Mesa, amigos 

vereadores, aos funcionários e todos presentes. Queria neste inicio fazer um 

convite para o primeiro seminario de resilentes, desenvolvido pelo Leonardo 

Cesar que é membro da Igreja Batista no Alto Sao Jose, o evento será  na escola 

de Flecheiras. Queria deixar registrado aqui sobre o alto indice de acidentes que 

vem acontecendo em nosso município. É muito triste o que anda acontecendo e eu 
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queria só reforçar, vereador Cláudio, que vossa Excelencia fez uma indicação de 

um redutor de velocidade próximo ao CRAS, a gente sabe que é uma rodovia 

estadual e a gente está sempre preocupado com a segurança dos nossos municipes. 

Deixo aqui o registro da nossa tristeza com o que vem acontecendo, a gente sabe 

que acidentes acontecem, mas o que puder ser feito é muito bom. Obrigado. Paulo 

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

Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Quero Agradecer primeiramente a 

Deus por estar aqui mais esta noite. Cumprimento a Mesa Diretora, 

cumprimentando o Pedro Sampaio cumprimento todos os vereadores, 

cumprimento todos aqui no plenário. Jovaci, do jeito que você está sendo cobrado 

na educação Eu também estou sendo, porque está uma vergonha, se você for lá na 

Ana Busato, tem duas pessoas para tomar conta daquela escola todinha, tem 

professor que não “tá” conseguindo fazer plano de aula, porque não dá tempo. 

Então gente, educação é prioridade! Isto foi falado em cima do palanque na 

campanha e porque agora não está acontecendo? Porque na hora de contratar um 

procurador lá para dentro do gabinete não teve toda essa preocupação e logo 

depois eles aumentaram o salário deles mesmos. O que que está acontecendo? Eu 

não consegui entender, ainda, o que está acontecendo para não contratar os 

professores. Nós temos uma indicação de uma pessoa no município que foi 

contratada, ela não pode ser contratada porque ela indicação de um deputado 

estadual; se isso acontecer eu serei o primeiro a ir no promotor, Aonde tiver que 

ir. |Retorno no segundo expediente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Com a palavra o vereador Pedro Sampaio, líder do 
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executivo nesta Casa. Obrigado vereador. Gostaria de convidar o vice-Pesidente 

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

Gostaria também de registrar a Presença da secretária de Educação Eni. Inicio 

minha fala cumprimentando a todos. Gostaria de parabenizar a Joelma Consuelo, 

nossa secretária de cultura, pelo carnaval de nosso município. Parabenizo a 

secretária Eni pelo retorno das bandas escolares. Estou confiando na nossa 

secretária Eni para organizar a Casa e que em poucos meses a nossa educação vai 

trilhar caminhos diferentes. Agradeço, o meu tempo encerrou, mas no próximo 

expediente volto para tratar de outros assuntos. Obrigado vereador Márcio, dando 

prosseguimento, eu gostaria, como vereador desta Casa, de pedir Vista do projeto 

complementar 02/2017, que versa sobre o estágio. Assim estarei fazendo uma 

análise para que possa estar dando prosseguimento ao Projeto. Fica registrado 

então, o pedido de vista. Dando prosseguimento, declaro aberto o segundo 

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

(vereador):- Gostaria de estar cumprimentando neste grande expediente aquelas 

pessoas que eu não cumprimentei no primeiro expediente. Gostaria também de 

estar fazendo um pedido que o líder do prefeito possa estar passando para o 

Executivo, em relação a uma estrada do Serrote que a estrada está com problema 

com os matos estão caídos, estão precisando de uma Patrol nada naquela região. 

Há poucos dias fiz uma indicação para seja reformada a escola de Independencia, 

pois os professores estão pedindo. Na primeira sessão ordinária do ano, o prefeito 

esteve aqui, foi na semana passada, eu pedi a ele que fosse feita a festa e que se 

organize e procure ver da melhor maneira possível, mesmo que seja uma festa 
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simples, porque se não tiver a festa aí sim vão bater mais ainda. Muito obrigado e 

uma boa noite a todos vocês. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes 

Baptista (vereador):- Gostaria de estar saudando  as pessoas que chegaram após 

a minhas falas no primeiro expediente, estar saudando a nossa Secretaria 

Municipal de Educação e aos demais que chegaram. Nós estamos atentamente 

acompanhando a relação administrativa de Atílio Vivácqua e esta semana me 

peguei a diversas vezes a reparar o nosso diário oficial. Nós sabemos que tem um 

concurso vigente que vence agora em junho de 2018. Aí a minha grandiosa 

preocupação, que nós em momentos de crise, pois tudo o que Se Prega é crise, nós 

vamos homologar o concurso ou não vamos para ter que dar outro futuramente? 

Perante a constituição Não existe a contratação em órgão público e que perante o 

artigo constitucional todos sabem que tudo e qualquer contratação tem que ser 

numa situação de emergência para determinada situação, o que existe no órgão 

público é efetivação. Nós sabemos disso. A minha preocupação é que já estão 

chamando o 24º auxiliar administrativo e efetivaram só mais 4 depois dos 10 

estabelecidos no edital do concurso. Nós precisamos começar fazer essas contas; 

eu me preocupo muito quando falamos do procurador, pois nós temos o 

procurador para nos dar a legalidade juridica, mas não pode haver divergencia de 

jurisprudencia, porque o que não pode para Francisco não pode para “Outro?”. 

Deus abencoe a todos, meu coração é de vocês. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Com a palavra o vereador Marcio. Márcio Silva da 

Conceição (vereador):- Boa noite a todos, eu já falei o que eu queria falar, mas 
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eu queria apenas fazer uma complementação e aproveitar que a secretária está 

aqui... Eu estive por duas vezes lá para poder conversar com você e me disseram 

que você estava em reunião, mas também nem me disseram se eu queria voltar 

mais tarde, se você poderia atender depois, então deixei de lado porque terão 

outras oportunidades. Nesta segunda feira eu estive nas escolas E eu falei aqui que 

nesses 08 anos que eu já estou aqui nesta cidade, este ano foi o primeiro ano que 

eu não consegui entrar na sala de aulas para dar o meu recado em relação ao 

projeto social que eu tenho com as crianças. Fiquei muito triste e muito 

decepcionado, mas eu falei isso porque eu sei que agora tudo vai se ajeitar. Deixo 

aqui um abraço a todos os profissionais da educação e vou voltar sexta-feira nas 

escolas, novamente, para poder dar um retorno aos professores e diretores que me 

atenderam, retribuir o carinho que eu tive das escolas e deixar também um abraço 

para as crianças que, independente de qualquer coisa, gosta desse município, é a 

nossa maior riqueza, nosso maior tesouro que temos neste município. Uma boa 

noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a 

palavra o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de Souza 

(vereador):- Quero agradecer a Deus por essa noite, que ele possa nos conduzir 

por um bom trabalho, e a gente vê o quanto a gente luta, e só tem que ter Deus na 

frente para poder continuar o nosso trabalho. Cumprimentar o presidente Junior, 

toda mesa, todos os vereadores e todos os presentes. Eu estou aqui atento, Eu 

agradeço de coração os professores, eu peço desculpa porque quando eu vejo você 

e se preocupando com a escola e talvez eu fico mais no interior me preocupando 

com as estradas E com ônibus escolar, e eu fico muito satisfeito sabendo o quanto 
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vocês estão aqui lutando pela educação. Que Deus abençoe vocês e muito 

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

palavra o vereador Thiago Gava. Thiago Delorence Gava (vereador):- Gostaria 

de cumprimentar secretaria Eni. Eu gostar e dizer pra você, Eni, o seguinte 

quantas coisas boas, voce pegando uma secretaria, assumido na secretaria, quantas 

cobranças, assumindo problemas, mas eu quero dizer para você o seguinte, que 

quando eu recebi o convite para ser secretário municipal de saúde, Eu também não 

passei por poeira baixa não, passei por poeira alta. Todas as ideias, todas as 

cobranças aqui,são críticas construtivas para auxiliar a gestão do prefeito na saúde 

e na educação. Como, por exemplo, alguns assuntos levantados como professores 

com acúmulo de alunos que não conseguem dar atenção para todos. Como o 

professor consegue atender 32 alunos numa sala de aula, gente? não consegue. A 

educação é a base, todos os vereadores falaram isso aqui. Eu queria também 

parabenizar o secretário Helinho, porque hoje de manhã ali naquela Rua Antero 

França tinha um galho seco, perigoso, e ;prontamente, tinha resolvido e foi uma 

ação importante que se não tivesse acontecido poderia ter causado algum acidente. 

Gostaria também, presidente, de falar um pouco do projeto de lei do estágio; o 

vereador Jovaci solicitou vista e no dia da vista eu cheguei a propor uma emenda 

e o senhor também solicitou vista e eu gostaria que nós pudéssimos sentar para 

podermos estar ajustando este projeto que é de grande importancia. Gostaria de 

falar também sobre a festa da cidade, que é uma festa tradicional que movimenta 

muitas coisas na cidade como o comercia, a agricultura, a pecuária e, mesmo que 

seja uma festa simples ou que se terceirize a festa nacional, mas que faça uma 
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festa na cidade para movimentar. Queria falar um pouco sobre a minha indicação; 

se não me engano eu tenho aí mais de dez indicações nesses um ano e dois meses 

de mandato, vereador |Márcio. Mais uma indicação para somar e auxiliar o Poder 

Executivo. É a indicação da patrulha mecanizada nas estradas de lavoura de café, 

mas Por quê? Esse ano a previsão é de uma safra boa, pois choveu e esse café ele 

está “graado?” e esse café precisa sair das lavouras. Nós sabemos que a estrada 

caminho do campo é estadual, mas existe alí uma ponte que está cedendo uma 

viga e o nosso pedido de despacho para que o prefeito possa direcionar um 

engenheiro, fazer um laudo, mesmo sendo de competencia estadual. Sem mais 

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

(Presidente):- Obrigado. Com a palavra o vereador Sandro Duarte. Sandro 

Duarte Gariolli (vereador):- Gostaria de cumprimentar as pessoas que chegaram 

depois das minhas falas. Eu só retornei nesta Tribuna para a gente tentar ver o que 

que pode fazer para os professores, Porque vem sendo prometido por um cento, 

2%, 3% desde 2013 ou 2014 e até agora nada. Olha a defasagem que estão os 

professores, será que se agente fosse professor, Pois o senhor é professor 

Presidente, Será que nós iríamos para sala com aquela vontade de ensinar? 

Mesmo que seja 2% a 3%, nós precisamos valorizar os nossos professores, gente. 

Nós precisamos. Falando também um pouco do projeto que o presidente pediu 

Vista, eu também vou pedir que, talvez, que ao invés de Presidente contratar os 

quatro Estagiários, a gente pode estar indicando juntos Assim como nós fazemos 

com os homenageados. Muito obrigado e se for necessário volto em nova 

oportunidade. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a 
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palavra o vereador Pedro Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- Quero 

agradecer a Deus por mais essa tarde, assim eu cumprimento a mesa, nossos 

colegas vereadores e a todos os presentes. Para fazer uma comparação e talvez o 

vereador Cláudio saiba que nenhum prefeito da história de Atílio Vivácqua 

administrou com a queda da receita de 2016, nenhum prefeito. Almir Lima 

Barros, juntamente com Josemar administraram 2017 com índice menor que 

poderia existir na história de Atílio Vivácqua. E as vezes para ajeitar a Casa, como 

está acontecendo, faz-se necessário apertar em alguns pontos. Falando um pouco 

da educação, gostaria de agradecer a presença da secretária Eni e parabenizá-la 

também. Eu particularmente, levanto a bandeira e defendo a educação e digo que 

em nenhuma gestão se defendeu tanto uma classe, como a classe dos professores 

como a gestão do Prefeito Almir e do Josemar. Ainda a respeito da educação, 

Houve alguns questionamentos e quero dizer, vereador Cláudio, que o onibus 

escolar já esteve no Alto Niteroi a partir deste buscando os alunos. De hoje em 

diante o onibus está indo ao encontro desses alunos. Quero também falar aqui a 

respeito da butijão de gás mencionado pelo vereador Jovaci e com todo respeito a 

vossa excelencia, como o senhor traz um assunto de gás aqui? Eu já disse nesta 

Casa que esse tipo de assunto, são assuntos diversos que podem ser tratados na 

secretaria, diretamente com o Prefeito; eu tenho certeza que o diálogo está aberto. 

Eu tenho certeza que o Prefeito se sente bem feliz com a presença dos senhores 

para uma boa conversa. A estrada do Serrote, vereador Jovaci, acredito que até na 

semana que vem será possível estar atendendo a reivindicação do senhor. Muito 

obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Gostaria de 
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solicitar ao Vice-Presidente desta Casa que possa assumir a presidencia para que 

eu possa fazer uso da tribuna. Quero iniciar minhas falas de uma forma bem 

sincera ao nobre e amigo vereador Marcio, parabenizando-o pelos tres 

adolescentes que, pelo resultado do seu trabalho social, proporciona a 

possibilidade da realização de sonhos. Parabéns. Dando Prosseguimento, foi 

falado, aqui, muito em festa e eu prefiro apanhar muito neste município Se for 

para ter festa e os nossos professores não receberem o reajuste, eu prefiro apanhar 

muito, doa a quem doer. Eu prefiro um milhão e duzentos pagando o reajuste do 

professor. Eu prefiro que o professor receba aquilo que é de direito dele, pois o 

último reajuste foi dado pelo prefeito Almir em 2014 e se nós não pagarmos 

aquilo que é de direito dos professores, vai chegar o momento que este município 

não vai conseguir pagar a dídiva que tem com os professores. A gente gasta 

dinheiro com festa sim, quando tiver sobrando, eu sou a favor do professor ter o 

direito dele. Ano passado, atraves da comissão do PCR um levantamento da nossa 

rede de educação, não sei como está o andamento da nossa rede, mas sei que vai 

ajudar muito para poder entender a educação. Pois o Fundeb deve ser utilizado 

para pagar o professor e se o Fundeb não estiver sendo utilizado para pagar o 

professor a gente vai exigir que seja. É só assim que a gente vai saber, de forma 

técnica. Eu vi na Eni uma secretária muito motivada, muito motivada em buscar 

soluções. Sobre o Projeto do estágio, eu quero incluir uma proposta de emenda ao 

projeto dando a possibilidade de incluir o estágio não remunerado. E nós 

precisamos abrir esse leque, pois muitos profissionais, estudantes têm nos 

procurado. E vereador Thiago, me desculpa, mas eu não vejo e não vislumbro, de 
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uma forma tão positiva o processo seletivo, pois a gente vai abrir muitas 

possibilidades para o pessoal de fora e nós precisamos dar mais oportunidades aos 

nossos atilienses. Só quero encerrar dizendo aos professores, secretários, prefeito 

e vereadores que precisamos caminhar juntos para conseguirmos resultados com 

êxito. Muito obrigado. Gostaria de convidar a secretária Eni para que faça uso da 

tribuna daquilo que for de intenção da secretária. Eni Rodrigues (secretária de 

Educação):- Boa noite a todos, boa noite ao nosso Presidente e assim estendo os 

meus cumprimentos a todos. Hoje estou aqui falando para a população atiliense, 

quero ressaltar que estou hoje no carro da secretaria de educação, mas eu sou 

professora desde 1975. E deixo claro que nós temos um concurso aplicado no ano 

de 2016 e que nós temos que respeitá-lo. A questão do onibus, nós estávamos 

passando por momentos dificeis, fui em Vitória ontem e de lá mesmo liguei para o 

prefeito e para a secretaria municipal de educação e disse: a partir de hoje os 

onibus irão conduzir os alunos do Alto Niteroi e do percurso da Vila Reis. Quero 

pedir também desculpa vereador se eu não o atendi, mas eu estava em reunião. (A 

secretária ainda versou sobre outros assuntos como censo escolar, recursos para 

a educação, entre otros registrados em vídeo disponível nesta Casa de Leis e no 

sítio da CMAV). Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando 

prosseguimento, gostaria de lembrar aos enhores vereadores que não haverá 

sessão ordinária na próxima quarta feira, pois haverá na quinta a sessão solene em 

homenagem ao dia Internacional da Mulher. Agora nós vamos votar as nossas 

atas. Em votação, ata da quarta sessão solene da CMAV.Vereador Pedro de 

Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock 
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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):- vereador Thiago Delorence Gava? 

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

(Presidente):-  Aprovado por unanimidade a ata da 4ª sessão solene. (O vereador 

Márcio não participou da 4ª sessão solene e por este motivo não votou). Votação 

da ata da 2ª sessão ordinária da CMAV. 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):- vereador Thiago Delorence Gava? 

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

(Presidente):-  Aprovado por unanimidade a ata da 2ª sessão extraordinária. (O 

vereador Márcio não participou da 2ª sessão extraordinária e por este motivo 

não votou). Em votação ata da 26ª sessão ordinára da CMAV. Vereador Pedro de 
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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):- vereador Thiago Delorence Gava? 

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

(Presidente):-  Aprovado por unanimidade a ata da 26ª sessão ordinária da 

CMAV. Declaro por aberto o horário de liderança, com a palavra o líder do PSD, 

Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Eu gostaria só de 

questionar ao Vereador Pedro, por uma questão técnica, Porque ele disse que a 

arrecadação do município no ano passado caiu muito e essa informação é um 

equívoco de vossa excelência, porque uma prova disso é o repasse da câmara que 

não caiu tanto assim. Eu queria falar também agora nesse horário, sobre a minha 

indicação, porque no horário do grande expediente não consegui falar por conta 

dos assuntos a respeito educação, mas agora eu gostaria de falar sobre a minha 

indicação. Nós pedimos ao prefeito Josemar para que as nossas localidades do 

interior tenham placas de localização porque as pessoas que chegam no município 

querendo ir para as localidades do interior não sabem onde fica porque 

simplesmente não tem nada que possa fornecer uma localização. Deus abençoa. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Jovaci Duarte? Roberto 
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Alemonge? Sandro Duarte? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Só retrno a 

esta tribuna para dizer mais uma vez que esse ano é ano eleitoral, então vamos 

olhar principalmente para o nosso governo e ver o que não fez para nosso Atílio 

Vivacqua. As cidades em volta tiveram investimentos grandes, mas Marapé não 

teve nada. Obrigado a todos e boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 2ª 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.___________________. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro  de 2018. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ref.: Ata da 2ª Sessão Ordinária do Ano de 2018, realizada na data de 28/02/2018.  


