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ATA DA 02ª SESSÃO SOLENE DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO 

VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.  

Aos Dez dias do mês de Abril 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):- 

Declaro por aberta a segunda Sessão Solene da Câmara Municipal de Atílio 

Vivacqua da legislatura 2017 a 2018. Gostaria de convidar os vereadores para 

ocupar seus lugares. Cumprimento também todos aqui presente no nosso plenário, 

os nossos homenageados. Dando prosseguimento, queria chamar para compor 

nossa mesa o Vice- Presidente desta Casa excelentíssimo Vereador Marcio Silva 

Conceição, convidar para compor a mesa conosco também nosso secretario 

Thiago Delorence Gava. Desta forma também iremos convidar também nossas 

autoridades presentes para que possa sentar aqui dentro do nosso plénario. 

Gostaria de convidar o Pastor Hélio Martins da igreja ministério graça e vida, 

convidar a Pastora Virginia da igreja pentecostal do poder de Deus sempre fiel, 

convidar o representande do conselho do tutelar o senhor Adriano para compor 

aqui dentro conosco, nossos secretarios municipais, pastor Davi. Agora vamos 

iniciar recebendo nossos homenageados gostaria de convidar o Vereador Claúdio 

Bernardes para receber seu homenageado, o Senhor Marcos Carvalho Porto. 

Gostaria de convidar a Vereadora Graceli Estevão Silva para receber sua 

homenageada Méri Rute Grifo Ferreira Preato. Gostaria de convidar o Vereador 
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Jovaci Duarte Lopes para receber seu homenageado, Senhor José João Sabino. 

Agora vou receber meu homenageado o Senhor Admilson Bino Farias. Gostaria 

de convidar o Vereador Pedro de Oliveira Sampaio para receber seu 

homenageado, o Senhor Mário Sérgio França Brito. Gostaria de está convidado o 

Vereador Roberto Alemonge de Souza para estar buscar seu homenageado, o 

Senhor Adolfo da Silva. Gostaria de está convidado o Vereador Sandro Duarte 

Gariolli para estar buscando seu homenageado, Senhor Romerio Dias Gomes. 

Gostaria de está convidado o Vereador Thiago Deolorence Gava para estar 

buscando seu homenageado, Senhor José Carlos Ribeiro Lima. Gostaria de está 

convidado o Vereador Márcio Silva da Conceição para estar recebendo sua 

homenageada, Senhora Aparecida Colli Soncini. Agora de pé vamos entoar o 

Hino Nacional, e logo após o Hino do nosso Municipio. Gostaria de convidar o 

Pastor Hélio Martins para compartilhar conosco da palavra Deus. Pastor Hélio 

Martins: Trouxe uma breve reflexão da bíblia. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Dando continuação a Sessão Gostaria de convidar o Vereador 

Cláudio Bernardes juntamente com seu homenageado na Tribuna. Cláudio 

Bernardes Baptista:- Quero a agradecer a Deus pela está oportunidade, 

cumprimentar nossas autoridades, nosso Presidente Junior, nosso Vice- Presidente 

Márcio, saudar nosso secretario Thiago, saudação ao  nosso Prefeito Josemar, 

saudar todos os Vereadores, saudar todos os homenageados dos Vereadores, 

saudando a população e abrançado o nosso amigo Senhor  Carlindo como e 

conhecido como Senhor Carlinhos do Conselho do Tutelar, saúdo todos os 

presentes aqui. Quero aqui agradecer ao Pastor Marcos por ter aceitado esta 
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pequena e grande homenagem, é uma satisfação muito grande para este Vereador 

e para esta Casa de Leis. Presidente, ser o primeiro alguns coloca como 

dificuldade eu estou tão à vontade por ser o primeiro por causa da ordem 

alfabetica. Eu, Pastor, nunca redigitei um discurso para falar, eu sempre guardo os 

tópicos os temas, mas vou dizer Pastor você me colocou numa situação muito 

complicada, quando a gente escolhe um homenageado tem que ver de que forma 

foi o verdadeiro relevante serviço prestado ao nosso Municipio e você tem um 

diferencial muito grande, suas ovelhas te adora, conversando com um e com outro 

pude observar o carinho em que suas ovelhas têm por você.   Eu Conheci Marcos 

em 1990, quando também cheguei para esta terra ás vezes não somos nascidos, 

aqui mas temos legados e história. Pude participar dele ainda trabalhando com 

Senhor Sebastião Correia. (Vereador Cláudio leu uma pequena homenagem ao 

Homenageado, agradecendo por tudo que fez faz pelo Municipio).  Pastor 

Marcos Carvalho Porto:- O Pastor Marcos agradeceu a Câmara Municipal, 

através do vereador Cláudio, pela belíssima homenagem a ele concedida. 

Agradeceu também todos os amigos e familiares e membros da igreja. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Gostaria de convidar para seu discurso 

Vereadora Graceli acompanhada com sua homenageada. Graceli Estevão Silva 

(vereadora):- Quero cumprimentar primeiramente a Deus, porque é ele que está 

inundando esse lugar hoje. Em nome de Jesus eu cumprimento o Presidente desta 

Casa, eu cumprimento o Vice- Presidente cumprimenta o nosso secretario, nosso 

Prefeito Josemar, cumprimento cada Vereador com seus respectivos 

homenageados sejam bem vindos, cumprimento a população Atiliense que se faz 
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presente no plénario. Falar da minha homenageada é um prazer, esta mulher 

bonita, esta mulher alegre, inteligente, guerreira que é mãe do naninho está ali, 

mãe do Alexandre, mãe do José Carlos... Suas noras também, das suas netas a 

Natalie, Sófia, Estevane, Maria Clara, o Senhor Joel Ferreira, a Rosinha com os 

filhos, Beth também com os filhos, se eu for mencionar Méri essa legião de 

amigos que você tem e que estão aqui hoje, estas pessoas que vieram de fora 

também para estar prestigiando em particular você. Mas nós nos sentimos muito 

agradecidos aqui nesta Casa por recebê-los. E falar em você, Méri, você teve uma 

jornada de trabalho aqui neste Municipio por qual deixou legado, é por isso e 

outras ações que você, hoje, está aqui hoje. Que eu a convidei que pudesse estar 

recebendo um quadro no qual Vereador Cláudio já pôde ler para Pastor Marcos 

são os mesmos dizeres para todo mundo, é um quadro frio, é um quadro que você 

vai fixa na parede da sua sala ou do lugar onde vai trabalhar, mas este quadro é de 

um significado muito grande, relevantes serviços prestados de tudo que você fez 

pelas nossas crianças, no periodo que você esteve de frente a Casa Acolhedora. 

Méri Rute Grifo Ferreira Preato:-  Homenageada leu uma pequena homenagem 

que recebeu Exma. Sra. Sandra Lucia Venturi Canzian Lopes. Homenageada 

agradeceu Deus pela vida, pelos amigos e familiares que esteve presente. 

Agradeceu os Vereadores queridos que tem o Município de Atílio Vivácqua, a 

nossa amiga Vereadora Graceli por ter me escolhido meu muito obrigada, ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal Atílio Vivácqua é a nossa cidade, Atílio Vivácqua e 

nosso lugar passando o que passar nós somos Atiliense, nós somos a alavanca do 

nosso Município. Vamos orar pelo Brasil, e pelo nosso Município, sem oração 
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não chegamos em lugar nenhum. Graceli você e mulher muito esforçada, mulher 

que já tem muito anos na frente da política nosso Município. Parabéns Atílio 

Vivácqua pelos seus 54 anos. Tenho orgulho de ser Atiliense. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Gostaria de convidar para seu discurso o Vereador 

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

primeiramente quero agradecer a Deus por mais está oportunidade de estarmos 

aqui reunidos. Quero cumprimentar a Mesa o Presidente dessa Casa, o Secretario, 

Prefeito Josemar, Vice-Presidente Márcio, cumprimentar  todas as autoriedades 

do nosso Munícipio, os Vereadores, a Vereadora Graceli, graças a Deus Casa está 

cheia sinta todos abraçados por nós, Vereador Carlinho da câmara de Cachoeiro. 

Dizer a vocês que festa hoje é dos nossos homenageados , fica dificil para cada  

um de nós na posição de Vereadores escolhermos  uma pessoa para  homenagear, 

porque no nosso Municipio  tem várias pessoas que merecem receber uma 

homenagem. Vou falar um pouquinho do meu homenageado, uma pessoa simples, 

que lutou muito neste Municipio, trabalhou muitos anos na reciclagem no 

Município, tenho certeza que tem muitas pessoas que não conhecer este senhor 

José Sabino. O senhor José Sábino é da comunidade Bela Vista uma comunidade 

até muito sofrida né... Prefeito Josemar, quando eu chego na casa dele ele só tem 

palavras bacanas para mim, cheguei lá pouco tempo conversamos sobre uma rua 

que está com problema ele é tão humilde que ele falou: quando o prefeito quiser 

melhorar  está rua eu vou ceder um pedaço do meu terreno para prefeitura, eu 

quero aqui seu José em nome de todos os Vereadores, do prefeito, por ser esta 

pessoa simples e bacana que tem amor no coração... Vocês não imaginam quantas 
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ideias boas este senhor tem. Quero cumprimentar aqui para finalizar a esposa do 

seu José que estar ali, o Pedrinho, sua filha que está ali, dizer a vocês o quanto 

voces são importantes para vereador Jovaci. Vamos orar igual Méri falou para 

nosso Munícipio e Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Gostaria de convidar para seu discurso o Vereador Marcio 

Silva Conceição. Marcio Silva Conceição:- Boa noite. Aparecida é um prazer em 

tê la comigo aqui é uma honra muito grande. Queria neste momento quebrar o 

protocolo e parabenizar Atílio Vivácqua está representado por todo vocês hoje, 

então parabens há todos cidadões Atiliense que se encontra nesta Casa aqui está 

noite.Quero aqui desejar meu boa noite ao Prefeito Municipal Josemar, ao 

Presidente desta Casa, ao Secretario, a todos Vereadores aqui com seus 

homenageados é uma prazer uma honra muito grande, estou muito feliz com as 

lideranças que temos hoje aqui. Meu boa noite em especial ao Vereador Carlinho 

de Cachoeiro de Itapemirim parceiro nosso. Queria deixar um boa noite especial 

para minha segunda mãe que tenho aqui a Lora Sobral, deixou um boa noite a 

todas mulheres desta Casa, meu boa noite também vai para um irmão que eu 

tenho aqui neste Município um irmão de trabalho, um irmão que fez um elo uma 

ponte que viesse de Vitória para cá o Marcos Brito Leal, boa noite a sáudo  todos 

os homens presente nesta Casa. Falar da Aparecida não tem como não falar do 

projeto Adonai, hoje Aparecida está aqui para receber homenagem da Câmara dos 

Vereadores não somente do Vereador Márcio mais sim de todos Vereadores aqui 

presente, do Prefeito acho que isso é minino do que posso fazer pela está senhora 

que batalha, luta por nossos municipes de Atílio Vivácqua. A história dela é até 
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interessante que ano passando eu passei por três cirúrgias no tendão de Aquiles 

em cima disso muitas pessoas me procuram quero saber onde estava minhas 

muletas? O que você fez com elas? Minhas muletas eram emprestada do projeto 

Adonai. Aparecida faz o bem sem esperar receber nada em troca. Queria pedir a 

Jéssica para passar um slide de uma pequena homenagem a nossa querida 

Aparecida. Aparecida Colli Soncini:- Boa noite a todos. Não somos todos da 

mesma religião mais sim filhos do mesmo Deus. Quero aqui agradecer 

primeramente o Vereador Márcio por ter me escolhido para estar recebendo esta 

homenagem fiquei muito feliz pelo convite. A mesma explicou para todos 

presentes a importancia do projeto dela para sociedade, onde mesma destacou a 

importancia das doaçoes para projeto como cadeiras de rodas, fraldas, leite, entre 

outras coisa que projeto arrecada para fazer doação as pessoas cadastrada no 

projeto. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Gostaria de iniciar meu 

discurso cumprimentando nosso Presidente em exercício Vereador Márcio, 

cumprimentado nosso Secretario, nosso Prefeito Josemar, os homenageados que 

compõem conosco aqui está Mesa, meu homenageado Admilson é uma honra tê-

lo aqui conosco, o que mais me chama atenção hoje em te entregar está 

homenagem de relevantes serviços prestados e sua a doação que você tem feito 

em parte da sua vida aos acamados, parte da sua vida aos idosos do nosso 

Munícipio uma pessoa que  deixar de fazer o seu horário de almoço todos os dias 

para ir colocar uma pessoa na cadeira de rodas para tomar sol, deixar muitas vezes 

parte do seu dia  para ir dar banho num idoso... que nem é parente seu que você 

nem conheci sai daqui da sede vai lá no interior na comunidade de são Pedro 
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acompanhar um idoso, assim este trabalho vai engradecendo a pessoa mais a 

pessoa não se engradece, você não se engradece com este grandes atos. Parabéns 

Admilson, parabéns Atílio Vivácqua. Admilson Bino Farias:- Boa noite. 

Primeiramente quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje mais um dia 

reunidos, quero cumprimentar a mesa na pessoa do Vice- Presidente, nosso 

prefeito Josemar, o nosso amigo Secretario Thiago, queria tambem dar um abraço 

acada Vereador que está aqui do nosso lado, quero agradecer há cada um que estar 

aqui nesse momento nesta noite. Olha é muito emocionante para mim eu tenho 27 

anos de trabalho  na prefeitura municipal, eu venho 14anos servindo ás pessoas 

idosas... quero agradecer minha esposa, minha filha, minha neta que esta presente. 

O homenageado leu uma pequena mensagem, finalizou agradecendo o Presidente 

da Casa pela homenagem. . . Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Gostaria de convidar para seu discurso o Vereador Pedro de Oliveira Sampaio. 

Pedro Oliveira Sampaio:- Quero agradecer a Deus por esse momento, 

cumprimento Nosso Prefeito Josemar, cumprimento os vereadores, todos os 

presentes. Trazer a minha mensagem e parabenizar o nosso município e todos os 

seus munícipes por mais um ano de história, parabéns Atílio Vivácqua por seus 54 

anos de emancipação. Quero neste momento parabenizar o prefeito nesse 

momento importante do município que é mais um ano importante ... este ano, 

Prefeito, estamos super abençoados o início do dia só foi de benção, hoje nós 

temos aqui cinco pastores. Quero parabenizar o pastor Mário, servidor do nosso 

munícipio, já foi Vereador desta Casa enfrentou muitos desafios. Trago aqui uma 

pessoa que tem sua história, tem bagagem na posição de homenageado assim 
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como os outros. Mário já passou por esta Casa no período de 2005 a 2012 no 

parlamento. Quero te dizer que Deus tem te abençoado muito por que a batalha é 

grande, tem enfrentado lutas muito grande na vida de servidor, mas sempre 

venceu porque Deus sempre esteve ao seu lado. Muito obrigado. Que Deus possa 

nos abençoar. Mário Sérgio França Brito:- Parabéns gente é um momento muito 

importante, momento para mim muito marcante para mim na minha vida. Hoje eu 

estava analisando pensando nessa data tão importante que é essa data para mim... 

para  quem não sabe eu nasci no ano de 1964, no nosso município no ano que o 

nosso município foi emacipado no mês de abril eu nasci em dezembro, eu pude 

ver o crescimento do nosso município. Talvez hoje você.. chegou a essa cidade,  a 

esse município e veio para estar conosco para ajudar no desenvolvimento do 

município muitos amigos administradores  passaram por aqui ... muitas 

dificuldades com gestores com os legisladores dessa Casa sem mesmo sem 

remuneração lutaram incansavelmente para para que hoje pudesse ver o 

crescimento da nossa cidade. Estou muito feliz está recebendo essa homenagem 

quero aqui agradecer os nossos funcionários públicos que incansavelmente tem 

estado trabalhando  cada um em sua área para o bem-estar do nosso município, 

quero dizer a todos nossos empresários e Comerciantes enfim todos aqueles que 

têm acreditado em nosso município. Hoje tem muitas pessoas que vieram que está 

contribuindo para o crescimento deste município então eu quero essa placa que 

vai passar para mim quero agradecer o Vereador Pedro muito obrigada por essa 

honra que você tem me dado, mas quero dizer a todos aqui presentes eu quero 

estender essa homenagem a todos que estão aqui nessa Casa a todos aqui presente 
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porque todos vocês fazem parte dessa história e se vocês fazem parte dessa 

história direta ou indiretamente eu quero que vocês fazem parte também dessa 

honra ao mérito prestado a mim Mário Brito. Eu quero mais uma vez agradecer ao 

Senhor Prefeito a todos os Vereadores a pelo trabalho que vocês têm feito aqui 

nesta Casa. E quero aqui me colocar à disposição da nossa população sou 

funcionário público Todos sabem fiquei licenciado por 8 anos retornei ao órgão 

público dessa cidade estou aí prestando meu trabalho e quero estar sempre à 

disposição de todos vocês não tem hora não tem dia é só entrar em contato 

comigo que eu vou estar sempre à disposição, para estar lutando não vou dizer 

que eu vou resolver mas vou lutar para estar resolvendo tudo para população. 

Obrigado Pedro, Muito obrigado Presidente, demais Vereadores e a todo o povo 

que vem nos prestigiar. Agradeço os irmãos,agradeço todos amigos,  agradeço à 

minha família, muito obrigado a todos.Boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Parabéns por essa homenagem Mário pelos relevantes serviços 

prestados ao município. Gostaria de convidar o nosso Vereador Roberto 

Alemonge hoje juntamente com seu homenageado que possa fazer uso da 

Tribuna. Roberto Alemonge de Souza (vereador):-Boa noite a todos. Quero 

agradecer a Deus por mais está oportunidade olhar essa Casa tão cheia que 

maravilha isso para nós quem dera que todas as sessões possam ter uma câmara 

desse jeito para nós ficar satisfeito por quê Porque o município precisa .... Que o 

município e a população fiquem sabendo de tudo que estar acontecendo. Quero 

cumprimentar o Presidente Júnior, o vice Márcio, cumprimentar o prefeito, o 

Thiago, quero cumprimentar a todos os vereadores, Graceli, eu quero 
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cumprimentar todas autoridades que se encontra nessa Casa quero cumprimentar a 

família do meu homenageado a minha família que todos sejam bem-vindos e que 

todos homenagem que se faz presente na sua Casa cada um fez um discurso de 

trabalho que foi dito cada coisa mais bonita que Deus ajuda que Deus ajude todos 

os homenageados que estão recebendo está homenagem hoje no nosso município. 

hoje é uma data tão linda município completando 54 anos, isso para nós é uma 

felicidade muito grande porque a gente faz de tudo para ter um município 

melhor... mas tem que ter Deus na frente por ter Deus na frente dar tudo certo. O 

meu homenageado aqui quando eu comecei a entender a estudar eu vi a falar no 

Senhor Adolfo.  Trabalhou numas cinco propriedades dentro de Vivácqua. Adolfo 

vem para Atílio Vivácqua veio criança teve que trabalhar   em umas cinco 

propriedades. A vida do Adolfo não foi fácil, foi uma vida muito sofrida amansar 

burro, amansa burro fazer tropa trazer animal no tempo do Adolfo para dentro do 

Curral para amansar era muito difícil. Adolfo tem ali umas lembrança que tem 

vários amigos seus aqui hoje na Câmara Municipal se ele quisesse vir aqui na 

frente para te entregar várias lembranças que os companheiros nosso foi 

adquirindo para você. O trabalho do senhor é muito bem feito você tem muitos 

amigos e vai ter muitos amigos e nós esperamos que você ou continue o seu 

trabalho dia a dia tem uma tralha aqui que eu quero que você leve de lembrança 

pelo seu serviço prestado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Gostaria de convidar o Vereador Sandro. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

Como eu sempre começo os trabalhos na Sessão eu quero agradecer a Deus por 

mais uma vez poder estar aqui. E hoje é um dia muito especial para nós 
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vereadores tenho certeza que para o Prefeito, para os Secretários e para os 

homenageados. Quero cumprimentar o presidente Júnior, cumprimentar o Márcio 

vice-presidente dessa Casa, cumprimentar o Thiago nosso Secretário, 

Cumprimentar o nosso prefeito Josemar e cumprimentar a todos a todos vocês 

com boa noite sejam todos bem-vindos a essa Casa. Quero aqui cumprimentar 

aqui todos e todas as lideranças evangélicas, liderança da igreja católica, a todos 

que nos prestigia quero cumprimentar também nosso amigo Carlinhos vereador de 

Cachoeiro mais uma vez estamos juntos amanhã estaremos lá se Deus quiser. 

Hoje é um dia muito importante como foi falado aqui não é pelo Cláudio a gente 

vão ficando por último e se começarmos falar vamos ficar repetitivo, mas hoje é 

um dia especial 54 anos de emancipação de Atílio Vivácqua, 54 anos de pessoas 

de bens tem lideranças à frente desse município os Prefeitos que passaram hoje 

nós temos o Prefeito aqui nessa luta. Quero aqui parabenizar todos servidores 

públicos funcionário que são braço direito do nosso município sem os 

funcionários públicos que somos nós. Eu quero falar do meu homenageado meu 

homenageado e amigo Você não imagina a amizade que eu tenho com você e com 

a sua família e admiração por você e pela sua família pelo nosso saudoso senhor 

Maurílio mas que nos deu dona Eliete  nós deu essa família Graciosa que são 

vocês Romário, Carlinhos, Oseias, Eliel, Juninho, e a Denise que a flor desse 

cravos veio uma flor  para salvar, mas é brincadeira e também agradecer a Penha 

pelo a esposa  que você é, Atrás de um grande homem sempre tem uma grande 

mulher a gente sabe da sua luta do dia a dia se hoje nós temos esse prazer nós 

vereadores homenagear o Romerio. Falar do Romero da Secretaria de Esporte... o 
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Romero É um ícone do futebol que esteve na frente dos jogos eu acho se eu se eu 

for tentar explicar muito vou até se covarde não vou lembrar de tudo o que ele faz 

por esse município que ele fez de coração. Quantas vezes Chegamos no beira-rio 

o Romerio estava lá sozinho marcando Campo cortando grama e nunca reclamou 

e nunca pedi um centavo por isso se eu tiver mentindo você me corrigir o Romero, 

as festas de Vivácqua ele sempre pegando junto mesmo, sempre o Romero junto 

na organização das festas. Deixava os seus filhos sua casa sua esposa deixando a 

mamãe dele porque eles beijam a mãe dele até hoje pelo respeito que eles têm uns 

com os outros. Cheguei na Secretaria de Esporte o Secretário Vandinho Leite 

conversa para lá conversa para cá, o Secretario falou lugar onde tem melhor 

futebol melhor campeonato de areia é Atílio Vivacqua. Parabéns Romerio pelo 

belíssimo trabalho que realizou no município de Atílio Vivácqua. Romerio Dias 

Gomes:- Quero aqui pedir desculpa porque minha voz está um pouco rouca. 

Primeiramente queria cumprimentar o Prefeito Municipal Josemar, o Presidente 

da câmara Júnior Burock,o nosso Secretário Thiago, Cumprimentando o Pedro 

cumprimentos todos os Vereadores, como diz o pastor ninguém faz nada sozinho 

é um conjunto de pessoas que abraçaram essa causa não vou dizer 22 anos porque 

ainda vou fazer 22 anos de prefeitura agora dia primeiro de maio. Eu participei do 

esporte deste município durante 18 anos fazia tudo com muito carinho e amor. 

Agradeço aos Vereadores pela belíssima homenagem, é sempre estarei à 

disposição do Município. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Agora 

gostaria de convidar o Vereador Thiago Delorence Gava juntamente com seu 

homenageado que possa ir até a Tribuna para o seu discurso. Thiago Delorence 
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Gava (Secretário):- Meus agradecimentos a Deus por mais uma noite de trabalho 

nessa Casa Presidente que Sessão Solene quantos mensagens bonitas. Gostaria de 

iniciar minhas falas cumprimentando a Mesa na pessoa do Presidente, na pessoa 

do vice-Presidente, na pessoa do Prefeito, cumprimentar cada Vereador com seus 

respectivos homenageados. tenho observado  a importância de cada homenageado 

dentro do contexto de Atílio Vivácqua... e  também o meu homenageado não seria 

diferente José Carlos Ribeiro Lima. Eu gostaria, Presidente, Para não perder 

tempo, como eu sou o último a falar eu gostaria de chamar a esposa José Carlos, 

os filhos, a nora, e também o pastor Davi que vai fazer uma fala para o José 

Carlos já Se colocasse aqui na frente para a gente não perder tempo. Queria 

cumprimentar o vereador de Cachoeiro Carlinhos sempre está presente os 

secretários do Poder Executivo as autoridades religiosas que todos sejam muito 

Bem- Vindos, Juninho pode ficar do lado do seu pai eu queria falar um pouquinho 

de José Carlos quando eu iniciei meu trabalho no município em 2009, como 

enfermeiro o José Carlos  trabalhava na Secretaria de obras como motorista; este 

ano faz 20 anos de serviço prestado ao município e quando eu iniciei meu trabalho 

na Secretaria de Saúde como enfermeiros o José Carlos foi trabalhar comigo como 

motorista do PSF na comunidade Alto Niterói. Neste tempo para cá eu nunca vi o 

José Carlos falar não, eu nunca  percebi e nunca vi o José Carlos negando ajuda 

quando era para atender o usuário do sistema do serviço público. Eu não conheço 

José Carlos só de 2009 para cá , josé Carlos era amigo do meu pai e também meu 

amigo. Quero aqui então agradecer José Carlos pelo belissimo trabalho que você 

desenvolve no Municipio. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Queria 
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convidar o Prefeito Municipal Josemar para que faça uso da Tribuna. JOSEMAR 

MACHADO FERNARDES:- Boa noite para todos. Presidente é um prazer 

muito grande está aqui novamente vai cumprimentar o vice-presidente Márcio, 

Secretário Thiago, cumprimenta todos os Vereadores para mim é um prazer muito 

grande está aqui mais uma vez nessa noite nessa casa onde nós temos que ser 

parceiros é um prazer muito grande novamente está aqui e convidamos a todos 

vocês vereadores independentemente de partido independentemente de partido de 

cor partidária convidá-los a hora que quiserem e ao gabinete para podermos 

conversar tirar uma dúvida estamos junto, estou à disposição de vocês quero 

também parabenizar a todos vocês pelas escolhas que vocês fizeram realmente as 

pessoas as que vocês escolheram são pessoas que realmente de uma história no 

município não querendo desmerecer as outras pessoas porque existe muitas outras 

pessoas também que faz grandes melhorias para o município, quero cumprimentar 

também os pastores aqui presentes as lideranças religiosas. Parabenizar o nosso 

Município pelos seus 54 anos, Viva Atílio Vivácqua. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Quero fazer o último discurso em nome da câmara dos 

Vereadores do Legislativo que hoje comemora também os seus 51 anos de 

emancipação do Legislativo e o município 54 anos de emancipação. Vamos agora 

cantar um parabéns para nosso Município. Nada mais havendo a declarar, o 

senhor Presidente encerrou a 2ª 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.___________________. 
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Sala das Sessões, 10 de abril  de 2018. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ref.: Ata da 2ª Sessão solene do Ano de 2018, realizada na data de 10/04/2018.  


