CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo
ATA DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO
VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018.

Aos vinte e um dias do mês de março 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 terceira 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 Sandro Gariolli para fazer a leitura do texto bíblico que se
encontra em Hebreus 01, 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 seu neto que está
hospitalizado em Cachoeiro. Thiago Delorence Gava (secretário) Boa noite.
Frequência dos vereadores, terceira 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
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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 Resolução n° 03/2018, Concede o título de honra ao mérito pelos relevantes
serviços prestados ao município de Atílio Vivacqua e dá outras providências.
Indicação n° 03/2018, iniciativa vereadora Graceli Estevão Silva e Paulo Caldeira
Burock Junior. Indica reforma nos prédios do Pré e da escola da comunidade de
Flecheiras. Poda das árvores em volta da escola e do ar condicionado. Indicação
n° 04/2018. Iniciativa Thiago Gava. Indica saída de emergência no segundo
pavimento na escola municipal Ana Busato. Indicação n° 05/2018. Iniciativa
vereador Márcio Silva da Conceição, indica manutenção dos bancos em torno e
refroma do palco da academia popular dentro da antiga esposição. Ofício da
Prefeitura em Resposta da Indicação n° 01/2018 do vereador Thiago Gava. Ofício
do Senhor Sebastião Vivas solicitando tribuna livre no dia 28 de março de 2018.
Convite da Paróquia Santo Antonio de Pádua para participar do seminário de
segurança pública no dia 24 de março. Sem mais para o momento, retorno a
palavra. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Declaro por
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aberto o pequeno expediente, com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci
Duarte Lopes (vereador):- Nesse momento quero agradecer a Deus por mais
esse dia maravilhoso, onde nós estamos sendo contemplados por essa chuva
maravilhosa. Cumprimento o presidente, a Mesa, os nobres colegas vereadores.
Cumprimento a todos. Nós, na posição de legisladores, fiscal na nossa sociedade,
pois a população nos confiou, mas as coisas infelizmente não têm vindo de
encontro a nossa sociedade. Sabemos que as coisas são dificeis, não são fáceis de
resolver, mas eu fico muito triste quando vejo reclamações na educação; vou
deixar aqui para os nobres colegas vereadores, para darmos os braços e as mãos
ára que possamos mehorar a educação do nosso município. Muito obrigado.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Antes de dar
prosseguimento, vou ler os homenageados de cada vereador para não poder passar
despercebido. Dmo. Sr. José Carlos Ribeiro Lima, homenageado pela Exmo. Sr.
Vereador Thiago Delorence Gava; Ilmo. Sr. Adimilson Bino Farias, homenageado
pelo Exmo. Sr. Vereador Paulo Caldeira Burock Junior; Ilmo. Sr. Mário Sérgio
França Brito, homenageado pelo Exmo. Sr. Vereador Pedro Oliveira Sampaio;
Ilmo. Sr. Adolfo da Silva, homenageado pelo Exmo. Sr. Vereador Roberto
Alemonge de Souza; Ilma. Sra. Aparecida Colli Soncini, homenageada pelo
exmo. Sr. Vereador Márcio Silva da Conceição; Ilma. Sra. Méri Rute Grifo
Ferreira Preato, homenageada pela Exma. Sra. Vereadora Graceli Estevão Silva;
Ilmo. Sr., José João Sabino, homenageado pelo Exmo. Sr. Vereador Jovaci Duarte
Lopes; Ilmo. Sr., Pastor Marcos Carvalho Porto, homenageadopelo Exmo. Sr.
Vereador Claudio Bernardes Baptista; Ilmo. Sr. Romerio Diias Gomes,
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homenageado pelo Exmo. Sr. Vereador Sandro Duarte Gariolli. Com a palavra
Sandro Duarte Gariolli. Cláudio Bernrdes Baptista (vereador):- Quero
agradecer a Deus primeiramente por estar aqui mais essa noite. Quero
Cumprimentar a Mesa, aos funcionários, os vereadores, o pessoal do facebook.
Presidente, eu só vim a esta tribuna, pois eu estou vendo uma coisa que está
acontecendo na educação; várias escolas sem professor, escolas com seis
professores e com 5 alunos, escola que estava fechada e que nunca a funcionou a
tarde e, que a partir desse ano começou a funcionar. E a secretária querendo
organizar a banda; banda essa que foi chamada para uma reunião e que não
deixaram a diretora participar da reunião. Boa noite. Paulo Caldeira Burock
Junior (Presidente):- Obrigado. Com a palavra o vereador Roberto Alemonge.
Com a palavra o vereador Thiago Gava. Thiago Delorence Gava (vereador):Meus agradecimentos a Deus por mais uma noite de trabalho nesta Casa,
cumprimento toda a Mesa, amigos vereadores, aos funcionários e todos presentes.
Iniciando minhas falas no primeiro expediente, quero agradecer a agilidade do
Poder executivo na resposta da indicação. Eu queria pedir ao vereador Pedro um
esclarecimento sobre a ponte do Caminho do Campo proximo a Casa do Sr. Jetro,
pois ela está cedendo. A nossa preocupação é um acidente nesta ponte. Eu queria,
no segundo expediente, mencionar alguns faltos observados na escola Ana
Busato. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com
a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista
(vereador):- Boa noite ao publico Presente, aos servidores da Casa, a população
que nos acompanha pelo facebook. Nós estamos atentamente acompanhando a
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sessão. Fiquei sabendo hoje a tarde de alguns assuntos e tenho informações sobre
as chamadas e o que mais está me deixando triste é que uma beija flor me
informou que vão exonerar a diretora da Ana Busato. A gente tem que ter muita
responsabilidade para exonerar uma diretora que está trabalhando com muita
firmeza naquela escola. Eu gostaria, por questão de despacho, que possamos
solicitar do executivo municipal reparos na estrada da Vendinha. Presidente,
gostaria de fazer um pedido a Mesa Diretora e aos amigos vereadores que essa
Casa possa convocar, fazer um despacho ou qualquer outro documento que possa
convocar o Hospital Infantil e sua diretoria, o conselho municipal de saúde, o
responsável pela secretaria de saúde e a comissão fiscalizadora do termo de
colaboração para podermos estar aqui e com transparencia para sabermos o que
está acontecendo. Essa é a forma legal. Quero deixar registrado nessa sessão, que
nós estamos trabalhando dioturnamente para, além de fiscalizar, fazer um
assessoramento do executivo. Tem muita coisa acontecendo que a gente pode
ajudar. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a palavra
o vereador Márcio Silva. Com a palavra o vereador Líder do Executivo, Pedro
Oliveira Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- quero agradecer a Deus
por mais esse dia, assim cumprimento a Mesa, os colegas vereadores, os
servidores e o plenário. Quero parabenizar o vereador Sandro pelos
questionamentos. Quero fazer uma menção ao vereador Thiago sobre a estrada
Caminho do campo, pois nós já estams aguardando a execução e término da obra
que está prestes ao andamento. Volto no segundo expediente. Paulo Caldeira
Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Gostaria de convidar o vice-presidente
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desta Casa que possa assumir a presidencia para que eu possa fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Quero também falar em nome da vereadora Graceli, pois
estivemos visitando a comunidade de Flecheiras e detectamos alguns problemas e
imediatamente fomos ao Poder Executivo para poder estar solucionando. Temos
também outros ajustes e a gente pede ao Poder executivo que possa apreciar com
muito carinho. Dando prosseguimento, na próxima segunda-feira, nós termos aqui
na Casa, uma reunião da Mesa Diretora com os servidores a respeito da restituição
de uma perda salarial que tiveram. É importante que a gente possa estar discutindo
e levando com seriedade. A procuradoria emitiu parecer a respeito, a
contabilidade levantou a ficha financeira de cada servidor desde quando
começaram a sofrer com a perda. Nós vamos buscar agora um diálogo maior, até
mesmo pela responsabilidade que nós temos a cargo de gestor, do dinheiro
público, porque não e um valor pequeno. Nós já fizemos algumas restituições ano
passado, foi feito, quitamos essa parte e, agora, tem uma parte maior que precisa
ser dialogada com muita cautela e dedicação, é dessa forma que estamos
dialogando dentro desta Casa. Muito obrigado. Dando prosseguimento, declaro
por aberto o segundo expediente e com a palavra o vereador Jovaci Duarte Lopes.
Jovaci Duarte Lopes (vereador):- No grande expediente eu gostaria de estar
cumprimentando as pessoas que nao assistiram as falas do vereador Jovaci no
pequeno expediente. Quero agradecer ao Líder do Prefeito pelo trabalho na
comunidade do Serrote. Eles foram contemplados e estão felizes. Eu fico triste
porque quando choveu, na comunidade de Santo Antonio, acumulou muita lama,
foi feito o trabalho e a comunidade ficou feliz; já na comunidade de
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Independencia e Alto Santa Maria estão, hoje, numa berlinda, está muito dificil
transitar naquelas localidades. Aviso que e breve vai chegar nesta Casa, um oficio
para que os nobres colegas estejam assinando para que seja feita o mesmo
trabalho , pela prefeita de Kennedy, na comunidade de Água Preta. Uma pessoa
falou para mim e disse que no mês que vem vai ter uma visita de uma grande
“comitiva?” na fazenda dele. Eu, estou envolvido direta ou indiretamente na
politica de Marapé há mais de vinte e cinco e anos e já fui considerado um
forasteiro nesta Cidade e, hoje, eu tenho orgulho de ter residencia neste
município, perto da Margramar, uma empresa que está fazendo um lindo trabalho
com os jovens, um ato que vai engrandecer, tornar o jovem um bom ser na
sociedade. Nós temos muitas coisas acontecendo no município, mas nós
precisamos melhorar. Agora vou falar um pouco da educação, há poucos dias uma
servidora da escola Teotonio Rafael se aposentou e chegou até a mim que as
professoras estavam fazendo merenda, eu não vi nada contra porque, quando eu
estudei, as professoras ajudam a fazer merenda. Mas hoje quero parabenizar,
porque já contrataram a pessoas para substituir. Nós temos muita coisas na
educação que precisam ser acertadas, muita coisa. Sei que o prefeito pegou uma
situação muito dificil. Mas nós temos que procurar alertar-lo, para que ele cobre
mais dos funcionários que estão assumindo as pastas. Desculpe ter estourado o
tempo um pouquinho. Boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):Obrigado. Com a palavra o vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli
(vereador):- Retorno a essa tribuna para a gente falar de alguns assuntos que
iniciamos. Falei naquela hora que na escola da Praça do Oriente, o vereador Pedro
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vai saber do que estou falando. Desde o início do mandato deste ano, não tem
professor de Portugues. Imagina um aluno que está acbanado o primeiro bimestre
nao ter uma aula de português, será que uma secretaria, uma escola pode reprovar
um aluno desse? Se ele não teve o direito de ter um professor em sala de aula.
Quero ver o que vai acontecer no final do ano. Fico indignado, tenho filhos
estudandos. Tenho sido cobrado. O vereador mencionou que esteve na prefeitura e
conversou com chefe de gabinete perguntando se podia contratar uma pessoa até
que alguém assuma a parte. Menciounou se o prefeito poderia ir ao MP se
denunciar, uma vez que nao está conseguindo colocar professor na sala de aula. O
vereador mencionou ainda que para o próximo concurso, se pode colocar no edital
que, caso a pessoa passe no concurso e não assuma a vaga, possa ser penalizada.
Hoje, as escolas que tem pouco aluno, não tem diretora, tem diretora responsável.
Será que uma professora responsavel dá conta de dar aula e ainda ser responsável
pela escola. O vereador ainda diz que na escola de Independência, têm 10 alunos
escritos e que tem dia que vai 4 alunos, dia que vai 6 alunos, pediu para rever isso.
O vereador mencionou que na escola de Antas nunca teve o ensino vespertino.
Uma pessoa assumiu em Independencia e exigiu que reabrisse escola para que ela
possa dar aula lá. Estão brincando com as crianças, estão brincando de ser
prefeito. Tem gente indicado por deputado estadual, marcando mais consulta que
a própria secretária. O vereador mostrou-se estar indignado. Mencionou ainda que
a secretaria de edução não está dando ferramentas de trabalho para a atual diretora
da Escola Ana Busato possa estar trabalhando, entretanto, há um esforço da rópria
secretaria em colocar a banda da escola para sair na rua. Mencionou ainda que o
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prefeito foi chamado em duas reuniões na Ana Busato e que nem lá ele foi, apenas
mandou representante. Por fim, o vereador ainda mencionou sobre a estrada de
agua Preta que vai da Ponte do Deoduque até a saída do Camilo Cola que dá
acesso a BR, que já foi pedido documentos para permissao do asfaltamento da
estrada há oito meses que ainda nao obtiveram respostas. Sem mais nada, passo a
palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de Souza
(vereador): quero agradecer a Deus por mais essa Noite e cumprimentar a todos.
Vim a tribuna para explicar a situação do Moitão do Sul, o serviço realizado pela
prefeitura no Moitão do Sul é um serviço delicado devido as constantes chuvas
que ocorrem no local. Boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Thiago Gava. Thiago
Delorence Gava (vereador):- O vereador retornou mencionando que a sessão
está “Quente” demonstrando que o legislativo está fiscalizando. Menciona que
quando fez um despacho do asfalto do caminho do campo, da ponte que está
arriando, nao quero saber se é do governo do estado ou federal. Eu pedi que o
poder executivo destine para aquela ponte, para fazer uma análise e monstrar ao
DER o problema. O vereador mencionou que se mostra preocupado com a
segurança da população. O vereador também mencionou sobre a política de
arrecadação e que em maio, junho, julho estarão falando sobre a crise e o
municipio já está com 15 meses de gestão e ainda nao possui políticas de
arrecadação. Falou ainda que um exemplo de politica de arrecação seria a
proposta da vereadora Graceli que já chegou a fazer uma indicação sobre o IPTU
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Premiado. Ratifica que está faltando uma politica de arrecadação para a melhora
dos setores públicos como saúde e educação. Menciona ainda que deve ser uma
prerrogativa do poder executivo. Menciona ainda que já está cansado de ouvir do
Poder executivo que está sem dinheiro e que nao quer mais ouvir isso. Solicitou
ao Líder Pedro Sampaio que possa informar à Câmara no que foi gasto o dinheiro
que a Câmara devolveu à Prefeitura no final do ano. Aproveitou o momento para
parabenizar o vereador Márcio pela escolinha pelo trabalho que vem realizando
com a escolinha. Esses dias eu vi um projeto da prefeitura com a Margramar,
abraçando um projeto que é um projeto semelhante ao do vereador. Peço ao
vereador Márcio que nao abandone aquela escolinha. Parabéns, você nao vai ficar
esquecido nessa cidade. Por último, gostaria de mencionar a visita que fizemos na
escola Ana Busato, eu, o vereador Marcio e o vereador Cláudio, onde tivemos
uma reunião com os professores e encontramos ali algumas coisas que estavam
faltando que sao essenciais para escola, como pedagoga, cozinheira, bibliotecária,
vigia, alguém para a portaria, o excesso de alunos em sala de aula, alunos com
idade imcompatível com a série que estuda. Inclusive cheguei a fazer a solicitação
de uma saída de emergência, pois na sexta-feira pegou fogo a fiação de um
bebedouro do segundo pavimento. Agradeço a oportunidade. Paulo Caldeira
Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Cláudio
Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Saudar a todos; aqueles
que chegaram após as minhas falas. O vereador inicia suas falas dizendo que
ouviu atentamente o vereador Thiago falar e que repudia o projeto acontecido
entre a Margramar e o município. Nao pelo projeto em si, mas sinônimo de
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projeto social é o vereador Márcio. Então poderia ser ao menos consultado sobre
ideias para aprimorar e adoçar conhecimentos. Isso demonstra que de
consideração essa administração nao tem nada. Isso eu falo de público. O
vereador deixou de público que existe um processo de denuncia em face do
vereador Cláudio, que para ele é toda armada, mas o mesmo afirma ter
prerrogativa juridica de defesa, tendo uma vida ilesa na conduta judiciária. O
vereador afirma que o município possui milhões de dívidas ativas, mas que nunca
fizeram um pedido judicial para sua execução, mas a dívida ativa do vereador
Cláudio em menos de 30 dias virou ativa. O vereador afirma que isso não o
incomoda, pois tudo que começa sem estrutura vai água a baixo, pois o Deus que
segue é verdadeiro e os maldosos pagarão. O vereador ainda disse que já possuiu
outros mandatos e que deixou uma historia na Presidencia desta Casa; perdeu uma
eleição para prefeito nao deixando, entretanto, de ser o mesmo Cláudio. O
vereador ainda disse: E falo presidente, o clima nesta Câmara está pessimo, eu
nao sei o que vossa excelencia está pensando, mas as pessoas estão sem prazer de
trabalhar no parlamento, o povo está sem prazer de vir a esta Casa de Leis e isso
tem que ficar público. Os servidores tentando conseguir uma diferença salarial de
um direito adquirido e se devolve duzentos e setenta mil e nao se paga o direito
adquirido deles. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vossa excelencia
entra na justiça, pois até o presente momento não nenhuma prerrogativa do juiz
solicitando o pagamento dessa diferença. Cláudio Bernardes Baptista
(vereador):- Eu nao vou entrar na justiça. Todos os servidores têm direito. O
vereador Cláudio menionou que que existe parecer emitido pelos maiores
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procuradores mostrando-se favorável ao caso. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- O presidente solicita que o vereador Cláudio possa pegar o parecer
ler. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Menciona que se o presidente
tivesse força de vontade pagaria e que é indignante chegar na Casa e ver o
servidor no canto triste. O vereador menciona que isso o indigna e que nao se acha
o presidente na camara para poder conversar. O gestor que se responsabiliza pela
camara tem que estar aqui todos os dias. Eu falo para o senhor, de público, o
senhor nao está bem, tem que rever alguns atos e as vezes há motivos que estão
fazendo o senhor ficar assim. A única coisa que falo para o senhor, Presidente, eu
não tenho medo da sua pessoa, eu tenho respeito. Eu hoje nao tenho prazer de te
dar um bom dia; você desestimula as pessoas ficarem perto de você, você só trata
bem quem te interessa. Deus te abençoe e vou continuar, pois tenho muita coisa
em pauta para a sociedade que tenho que falar. Ao vereador Thiago quero dizer
que os enfermeiros de 30 horas estão ganhando mais que os de 40 horas. Fui
procurar isso a fundo e tenho informações do executivo. O vereador ainda falou
sobre os sistemas de marcação de consultas e outras informações e menciona que
está envergonhado de ser católico. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):Dando prosseguimento, como presidente desta Casa eu tenho o dever de
responder o que foi dito aqui e deixar bem claro para a sociedade atiliense que
muito fogo é porque as vezes tem coisa queimando e dizer o seguinte que o
processo a respeito da restituição aos servidores, eu tenho a minha consciencia
muito limpa sobre a gestão desta Casa e as minhas ações que eu estou tomando
com clareza e segurança não tem niguem por tras de mim e nao precisa ter
12
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ninguém por tras de mim. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- tem sim.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Entao o senhor diz quem.
Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Eu vou pedir ele para fazer o Senhor
pagar. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Já que o senhor está
falando, peça a ele entao, pede ele. Quero ser bem claro, o processo, que nem é
processo, é um procedimento que está sendo tramitado, já passou pelo jurídico
desta Casa, já tem o parecer e inclusive o parecer o jurídico indica aguardar o
parecer do juíz, mesmo assim encaminhei para a tesouraria desta Casa, onde foi
calculado servidor por servidor, ontem isso ficou pronto e segunda feira nós já
temos uma reuniao com os servidores. E se nós no ano passado repassamos
duzentos e oitenta mil, ou quase, mais ou menos, nao interessa. O que interessa é
que o município recebeu este recurso para usar com a população. Agora, todo
aquele servidor que chegou na minha sala para dialogar, eu dialoguei com todos
eles. E deixo bem claro, nao vou pagar um antes do outro, e deixo bem claro para
muitos, porque muitos vieram protocolar o pedido com medo e eu falei que nao
precisa ter medo de protocolar pedido comigo nao. E se um protocolar, tenho que
pagar para todos. E esse processo foi lá da gestão passada, o ex-presidente desta
Casa não teve o interesse nem solicitar a contabilidade que levantasse os valores,
eu estou fazendo isso. Agora, eu nao admito que um vereador venha aqui dizer
que eu nao estou fazendo nada para pagar o servidor que é prudente aguardar a
decisao do juiz, mas mesmo assim podemos pensar em alguma forma justificada
para pagar. Vou passar a palavra ao próximo vereador e depois eu vou fazer a
leitura de um trecho aqui do parecer. Com a palavra o vereador Márcio Silva.
13
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Márcio Silva da Conceição (vereador):- Queria desejar um boa noite a todos
desta Casa. Só quero dizer que tudo isso que está acontecendo hoje, essa
discussao, o maior beneficiário é a população. Tudo isso que está acontecendo
hoje, nada melhor que isso para acontecer para que a gente comece a refletir sobre
política, isso é muito importante, essa exaltaçaõ dos vereadores. Semana passada
vocês me ouviram falar aqui que eu não estava conseguindo dormir. Depois eu
queria falar da diretora Fernanda, que é tia do vereador Thiago, mas eu vou
também fazer a defesa dela aqui. Eu queria só deixar aqui para o líder do prefeito
a minha indicação. Eu já fiz alguns pedidos e tudo, mas quero deixar novamente
aqui a minha indicação. O vereador indicou que o campo bom de bola, no
Scarpão pudesse passar por manutenção e limpeza. Sobre a questão da Fernanda,
eu deixo aqui o pedido, pois a Fernanda desde o inicio do ano tem roído o osso. E
isso não é só coisa dela não. Os servidores estão vendo a dedicação da Fernanda
naquela escola. Deixo um boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado. Neste momento estarei lendo uma parte do parecer.
Trecho do parecer: “Primeiramente, esclareça-se que a prudencia e a boa prática
administrativa recomendariam que se aguardasse uma provável modulação dos
efeitos da decisao prolatada pelo tribunal de Justiça local na Ação Direta de
Inconstitucionalidade”. E no final do parecer o procurador coloca da seguinte
forma: trecho do parecer: “ Se assim entender, o Presidente desta Casa
|Legislativa, deverá lançar mão das seguintes providências não exastivas, sejam
elas: Apuração da existencia de direito líquido por cada servidor requerente;
apuração das datas de suspensão e retorno, por parte da Casa legislativa no
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cumprimento da liminar, do pagamento com base na lei” . Então nós estamos
seguindo exatamente o que diz o parecer. E na última terça-feira ficou pronto,
agora se, infelizmente, o sistema financeiro desta casa era uma bagunça nesta
Casa, os servidores que estão aqui estão ciente. Vários lançamentos, qualquer
vereador que quiser abrir o sistema e verificar lançamentos financeiros sem
nenhuma identificação, está lá. Mas mesmo assim, o presidente dessa Casa que
segundo alguns é o ruim, que pode ser chamado de ignorante, está fazendo o
serviço que a procuradoria me pediu; servidor por servidor. Segunda-feira nós
vamos mostrar a ficha financeira de cada um que a Contadora levantou. Agora, se
fazer o certo é errado e é culpado, me desculpem os senhores vereadores, me
desculpem mesmo, mas eu vou continuar culpado. Fazer o certo é a minha linha, e
vou continuar fazendo, nao vou pagar de maneira nenhuma um servidor, sem
pagar o outro. Dando prosseguimento passo a palavra ao vereador Pedro Oliveira
Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (Vereador):- Quero cumprimentar os demais
que estão no plenário. Nesse momento quero fazer minhas considerações. Quero
parabenizar o vereador Sandro pelas suas falas; eu discordo do tom, mas entendo
sua indignação. De qualquer forma, quero dar validade as suas reivindicações. O
vereador explicou sobre a dificuldade enfrentada pela educação em fazer com que
os professores assumam a cadeira, pois é necessário obedecer a lista do concurso
público e nem todos assumem. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):Obrigado. Gostaria de convidar o vice-presidente desta Casa para que possa
assumir a presidência. Paulo Caldeira Burock Junior (vereador):- Retornando ao
segundo expediente, quem falou ali na Mesa foi o Presidente desta Casa, agora
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quem vai falar aqui na tribuna é o vereador. Dizer para a sociedade atiliense que
este vereador está trabalhando dentro da sua seriedade, agora se outro vereador se
sente incomodado e acha que a minha presença aqui dentro nao está boa, o
problema é dele. Até o presente eu nao cheguei a tocar nesse assunto, mas nao sou
eu que estou sendo investigado, e se tem denuncia de desvio de recurso público o
meu papel como presidente desta Casa é investigar. Entao eu vou investigar, vou
fazer o meu trabalho. Não sou eu que derrespeito o servidor, que fica tirando o
servidor de suas funções para fazer outras coisas, vários já me procuraram e
tiveram relato para isso. Me desculpa os demais vereadores, mas eu tenho que
falar isso e dizer para a sociedade atiliense que pode me procurar. Eu também saio
para trabalhar na rua. E quando a gente fala aqui dentro que o papel do vereador é
lá fora, eu começo a acreditar que preciso sair até mais daqui de dentro, mas é
muito bom, pois foi um toque excelente que vossa excelencia me deu, pois vou
sair mais, preciso trabalhar mais para fora dessa porta, e vou fazer. Hoje, se a
Mesa Diretora for restituir os servidores, o dinheiro está aí, porque hoje nós temos
dinheiro nessa Casa. E se a denuncia foi montada ou nao foi, como diz o vereador,
também nao sei e nem quero saber. Mas se chega essa denuncia aqui e a ouvidoria
desta casa vai encaminhar para o Presidente investigar, o Presidente vai fazer,
assim como se chegar outra qualquer, como outros já passaram. E até entao esse
vereador se manteve calado, em silencia, não precisou fazer sinal de fogo aqui
nao. Meu coração está muito puro para exercer o meu mandato, muito puro. E
queria dizer ao servidor desta casa, o que tiver de ser de vocês, é de vocês. Não
preciso tirar nada de ninguém nao. Nao vai ser eu que vai explorar ninguém. Nao
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sou eu quem pratica exploração aqui. Conversa, vereadores, com os servidores
desta casa em particular, mas sem influências, porque eu vejo os vereadores desta
Casa muito influenciados, mas eu não trabalho com influencia em cima de
inguém. Nao é de a minha índule querer montar panelinha. Não vou mais
prolongar esse assunto, boa noite. Dando prosseguimento, vamos colocar em
votação o projeto n° 03/2018, da Mesa Diretora, que concede o título honorario de
relevantes serviços prestados ao Município de Atílio Vivacqua. Paulo Caldeira
Burock Junior (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto
Alemonge de Souza:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. Vereador
Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- 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):- Vereador Márcio Silva Conceição.
Márcio Silva da Conceição (vereador):- Favorável. Paulo Caldeira Burock
Junior (Presidente):- Meu voto também é favorável. Fica então aprovado o
projeto de resolução n° 03/2018. Temos um pedido de tribuna livre do Senhor
Sebastião Vivas para o dia 28/03, existe alguma objeção ao pedido? Nenhuma?
Então fica autorizado o uso da tribuna ao senhor Sebastião Vivas no dia 28/03.
Declaro por aberto o horário de liderança, com a palavra o vereador líder do PSD,
17
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Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Só vim no horário
deliderança, nao para debater o que vossa excelencia falou, mas eu só queria ter
acesso ao parecer da conclusão da procuradoria na sua conclusão. Paulo Caldeira
Burock Junior (Presidente):- amanhã o senhor terá uma cópia. Cláudio Bernardes
Baptista (vereador):- Só queria fazer a leitura do parecer aqui na sua conclusão.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador, o senhor tem apenas dois
minutos no horário de liderança e nao dá tempo para ler o parecer inteiro. Se o
senhor quiser poderá ler na Mesa do Senhor. Cláudio Bernardes Baptista
(vereador):- Então fica registrado para todo o povo atiliense a democracia desse
parlamento que deixa uma secretária falar mais de cinquenta minutos e esse
vereador não pode nem questionar. Estou me sentindo lesado, tá Dr. Moacyr.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Com a palavra o vereador do DEM,
Jovaci Duarte. Com a palavra o vereador do PDT, Roberto Alemonge. Com a
palavra o vereador do PSB, Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):Presidente, só retorno a esta tribuna pelo seguinte, queria fazer um pedido ao
Prefeito: não tire a diretora da Ana Busato, dê condição a ela para trabalhar. Ela só
está pedindo condição para trabalhar. Outra coisa, nós temos uma funcionária
pública, não vou citar nome aqui, já sendo perseguida no órgão que ela atende
muito bem, ela já está sendo perseguida e falaram que vão transferir ela daqui.
Paguem para ver. Boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):Obrigado vereador Sandro. Agora eu gostaria de fazer uma consulta ao Plenário,
se o plenário autorizar vou pedir ao secretario desta Casa para que faça a leitura da
parte final do parecer jurídico, caso contrário a gente tira cópia de todo o parecer e
18
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entrega aos senhores. (Pela posição da filmadora, não dá para saber se todos os
vereadores aceitaram, mas a leitura foi feita e diz o seguinte: Thiago Delorance
Gava: Ainda deve ser esclarecido que este procurador não vislumbra qualquer
espécie de impedimento ou suspeição que lhe impeça de exercer a sua função
laboral mediante o caso que lhe chega carecido de resposta. É imperioso
esclarecer que a relação de imparcialidade exercida por este procurador nos
trabalhos desta Câmara com os vereadores, é estendida aos demais servidores.
Registra-se que não existe vinculo familiar ou afetivo entre este procurador e os
demais servidores da Casa, a não ser o vinculo que cumpre existir para o fiel
desempenho das funções inerentes ao cargo.

Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de
todos, e, em nome de Deus, encerrou a 3ª 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, 21 de março de 2018.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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