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ATA DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO 

VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.  

Aos quatro dias do mês de abril 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 quinta 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 Atos 03, 01-10 (servidor leu o texto). Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Passo a palavra ao secretário Thiago para fazer a chamada 

nominal e leitura da pauta da ordem do dia. Thiago Delorence Gava (secretário) 

Boa noite. Frequência dos vereadores, quinta sessão ordinária de 2018. Vereador 

Pedro Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- Presente. Thiago Delorence 

Gava (Secretário):- vereador Thiago Delorence Gava presente. Thiago 

Delorence Gava (Secretário):- Vereador Cláudio Bernardes Baptista? Cláudio 

Bernardes Baptista:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- 

Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão Silva (vereadora):- Presente. 

Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? 
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Roberto Alemonge de Souza:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):-

Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes (vereador): Presente. 

Thiago Delorence Gava (Secretário):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte 

Gariolli (vereador): Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Marcio 

Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (vereador): Presente. Thiago 

Delorence Gava (Secretário):- Vereador Paulo Caldeira Burock Junior? Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Presente. Thiago Delorence Gava 

(Secretário):- Projeto de lei n° 04/2018, do Poder executivo, autoriza o municipio 

de Atílio Vivacqua a celebrar convenio com o município de Presidente kennedy e 

dá outras providências. Projeto de lei n° 05/2018, do Poder Executivo, dispoe 

sobre a jornada de trabalho do cargo de assistencia social e dá outras providencias.  

13/18, Indicação n° 10/18, de Graceli Estevão, indica reparo do piso na encosta do 

calçadão em toda a extensao da rua Antero frança até a descida da rua que termina 

na rua ferrea. Indicação n° 12/18, de Marcio Conceição, indica limpeza e 

ensaibramento na rua projetada 13, digo 19. Indicação n° 13/18 de Márcio 

Conceição, indica construção da rua projetada sem nome, localizada no bairro 

Bela Vista, próximo ao orelhão. Indicação n° 14/2018, de Paulo Caldeira Burock 

Junior, indica reparo e troca no sistema de iluminação do terminal rodoviário do 

município. Indicação n° 15/18, de Sandro Duarte, que seja providencia com 

maxima urgencia a limpeza da estrada de Praça do Oriente. Indicação n° 11/2018, 

de Cláudio Bernardes, que seja instituida com urgencia na rede municipal de 

ensino infantil e fundamental a assistencia psicopedagogica e fonoaudiologia e de 

serviço social. Sem mais para o momento, retorno a palavra. Paulo Caldeira 
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Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Declaro por aberto o pequeno 

expediente, com a palavra o vereador Marcio Silva. Obrigado. Com a palavra o 

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

Sandro. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Agradeceu a Deus e cumprimentou 

toda a Mesa e os demais presentes. O vereador voltou a tribuna e disse que o 

municipio continua sem professor de Portugues na comunidade de Praça do 

Oriente, sem professor de educação fisica na Linda Aurora e, em contrapartida, há 

seis professores com tres alunos no turno vespertino na comunidade de Antas. O 

vereador pediu ao Líder do Prefeito para que fosse pessoalmente averiguar. O 

vereador disse que se até sexta-feira nao tiver professor, chamará a TV GAZETA, 

mesmo sabendo que isso não resolve a situação. O vereador disse que a situação 

está uma vergonha. O vereador ainda mencionou sobre sua indicação para que 

fosse feita a limpeza da estrada da Praça do Orinte até Independencia, pois não 

passa uma moto. A medida, segundo o vereador, visa evitar acidentes 

principalmente com o onibus escolar. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Thiago Gava. Thiago 

Delorence Gava (vereador):- Agradeceu a Deus, cumprimentou a Mesa e todos 

os presentes e nas redes sociais. O vereador Thiago Foi solidário as palavras do 

vereador Sandro e disse que a educação é a base e fundamental para o 

desenvolvimento do município. Disse para que o conselho possa abraçar a causa, 

possa ser visto com carinho a situação tentando resolver a demanda da Educação. 

O vereador mencionou que teve acesso ao Decreto que exonerou todos os 

diretores do município. O vereador ainda pediu se algum Vereador tiver 
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informações sobre o Decreto para que possa estar passando aos demais. Vereador 

reinteirou as suas falas ditas na última sessão sobre a Assessoria parlamentar que 

estava na AMA. Disse que foi feito uma denúncia formalizada e entregue na mão 

da Secretaria Municipal de Saúde. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado. Passo a palavra ao vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes 

Baptista (vereador): Vereador Saudou toda a mesa diretora e todos os demais 

presentes e também os internautas. O vereador defendeu a sua indicação de incluir 

os profissionais de psicopedagogia, fonoaudiologia e assistência social nas 

escolas. O vereador mencionou que a indicação tem o intuito de somar junto com 

a educação aprendizagem as crianças do município.  O vereador também se 

mostrou solidário ao Vereador Sandro e mencionou Ainda que os produtores 

rurais estão fazendo cerca no meio da estrada e, conversando com alguns 

cidadãos, obteve informação de que eles não sabem quem mandam na gestão do 

município e por isso estão fazendo. Vereador mencionou que no grande 

expediente voltará para explanar assuntos diversos da comunidade e diz que não 

está satisfeito, pois tem muita coisa que poderia estar acontecendo de forma mais 

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

vereadora Graceli. Graceli Estevão Silva (vereadora):- A vereadora agradeceu a 

Deus por mais uma sessão e cumprimentou a mesa diretora e todos os presentes. 

A vereadora iniciou suas falas Relembrando que disse na sessão passada e 

defendendo sua indicação. Mencionou que a estrada está perigosa, pois choveu 

novamente e piorou a situação e pediu para que o poder público pudesse dar uma 

atenção melhor. A vereadora mostrou-se solidária a indicação do vereador 



 

 

5 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

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

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

  

CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

Claudio Bernardes e também a defendeu. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Jovaci. Jovaci Duarte Lopes 

(vereador):- O vereador agradeceu a Deus, agradeceu pelo tempo maravilhoso, 

cumprimentou a Mesa e os demais presentes. O vereador mostrou insatisfação 

quanto a melhora do municipio, mencionando que já tem um ano e meio e até o 

momento não viu melhora; pediu ainda que as pessoas precisam acordar. Falou 

que a administração passada era criticada pelas pessoas, chamada de ignorante, 

mas hoje ele vê que, infelizmente, não se pode ser bonzinho. Menciona que já tem 

falado isso há muito tempo e que o executivo precisa cobrar de um que ele 

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

o vereador Pedro Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- O vereador 

agradeceu a Deus por mais uma tarde, cumprimentou a Mesa Diretora e todos os 

presentes. Vereador falou sobre dois projetos muito importantes que estão 

tramitando na casa. Primeiro projeto 04 2018 que pede a casa autorização para 

fazer esse convênio com Presidente Kennedy para fazer ligação da comunidade de 

Água Preta até a BR e a comunidade Santa Lúcia a Atílio Vivácqua asfaltando a 

estrada. É um projeto muito importante que o próprio Vereador mencionou que 

está com interesse de voltar Nesta mesma sessao. O vereador solicitou para este 

projeto votação de regime de urgência especial. O vereador líder do prefeito 

mencionou que o projeto não gera custos ao município. O vereador parabenizou o 

vereador Cláudio pela indicação, mencionando ser um conteúdo maravilhoso. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Gostaria de solicitar ao 

vice-presidente que assuma a presidencia para que eu possa fazer uso da tribuna. 
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O presidente iniciou suas falas cumprimentando a Mesa e todos os presentes. O 

Presdiente iniciou suas falas mencionando sobre o projeto 05 de 2018 que fala 

sobre adequação da carga horária das assistentes sociais do município. Vereador 

presidente disse que a casa está aberta a essa discussão e que é uma discussão 

muito boa. Ele vê essa adequação como grande  ganho e grande ponto para 

município de Atílio Vivácqua. O presidente também falou sobre o projeto 04 de 

2018 que é o convênio entre o município de Atílio Vivácqua e o município de 

Presidente Kennedy, projeto esse que se for aprovado irá asfaltar a comunidade de 

Água Preta inteira. O vereador ainda falou sobre uma denúncia com relação a 

recurso público que ocorreu no ano de 2015 a 2016 onde a Secretaria Municipal 

de Educação através do sistema integrado de monitoramento do Ministério da 

Educação está bloqueada no sistema. Isso impede o FNDE de fazer análise de 

Nova demanda de obra no município e também de efetivar novos termos de 

compromisso com a entidade gerando bloqueio de recursos. Isso por conta de 

obras com problemas que impedem o FNDE de efetuar repasse dos recursos para 

quaisquer obras. Ou seja, a Secretaria Municipal de Educação, hoje, devido à oito 

pendências dessa obra que é obra do proinfância no alto Niterói, a obra ainda está 

em aberta, parece que foram mais de 16 aditivos e que a obra foi executada em 

desconformidade com projeto do Governo Federal. Isso é um crime contra o 

recurso público e não pode acontecer e o Vereador disse ainda que acredita que 

esta casa precisa se manifestar quanto a tal situação, precisando solicitar 

esclarecimentos com relação a tal fato. O vereador disse ainda que situação 

semelhante está acontecendo na saúde. Vereador mencionou que hoje a educação 
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do município de Atílio Vivácqua não pode receber um centavo de recurso do 

Governo Federal para melhoria e infraestrutura. Dando prosseguimento, tem a 

solicitação do Vereador Pedro Sampaio, onde o vereador fez um pedido em 

tribuna solicitando Regime de Urgência Especial referente ao projeto n° 04/2018 e 

nós, como Mesa Diretora, vamos acolher o pedido e colocar em votação. Declaro 

por aberto o segundo expediente e com a palavra o vereador Marcio Silva da 

Conceição. Marcio Silva da Conceição (vereador): O vereador cumprimentou a 

todos presentes no plenário, visitantes. Iniciou suas falas comentando sobre os 

projetos e disse que vem seguindo uma linha e observou que o projeto está sem o 

parecer jurídico. Disse que com o parecer juridico no projeto, votará. A respeito 

das indicações, mencionou que na Alto Niteroi, mencionou que a última vez que a 

rua foi limpa foi na gestão do prefeito anterior. Atualmente, afirmou que a rua está 

dando cobra, aranha, mato, entre outros. Solicitou, portanto, a limpeza da rua. O 

vereador também pediu ao líder que visse junto a secretaria de cultura e educação, 

apoio dos professores de educação física para a academia popular no parque de 

exposição. Mencionou tambem sobre a exoneração dos diretores das escolas do 

municipio, mencionando que os funcionários estão como interinos e que os 

mesmos devem estar desanimados e desestimulados pelo fato de estarem como 

interinos. O vereador ainda deixou um desabafo dizendo que sente muita falta do 

Miltinho (ex-secretário de Cultura) e do trabalho que ele fazia para o município. . 

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

vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de Souza (vereador):- 

Agradeceu a Deus por mais um dia e cumprimentou a Mesa Diretora e todos os 
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presentes. Mencionou que tem uma máquina parada no município e que faz muita 

falta ao produtor rural. O vereador mencionou que a limpeza nao está fazendo 

vergonha como mencionado por outros vereadores, mas que precisa ser limpado 

sim. O vereador mencionou também que fica muito sentido, pois é muito cobrado. 

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

vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):-  O vereador 

iniciou suas falas agradecendo ao poder executivo por ter colocado o Projeto de 

Presidente Kennedy como prioridade, considerando o benefício que o municipio 

vai receber. Mostrou-se favorável ao projeto. Mencionou ainda que é favprável ao 

projeto de diminuição da carga horária das assistentes sociais. O vereador 

mencionou ainda que defende a classe dos professores e pediu ao Poder executivo 

que olhe com carinho para os funcionários, mencionando que, de acordo com 

arrecadação do município até o momento, é possível dar um aumento de 5%, 

assim como o estado fez. Disse ainda que o médico de Bela Vista vai apenas a 

cada 15 dias, o que torna a situação difícil. Por fim, o vereador estando indignado, 

perguntou a Casa qual setor da prefeitura está trabalhando. Paulo Caldeira 

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

Gava. Thiago Delorence Gava (vereador):- O vereador retornou no segundo 

expediente muito motivado a falar... e muito atento ouvindo o vereador Sandro e 

disse ainda que está faltando sangue no olho de alguém. O vereador também 

parabnizou o Miltinho, assim como fizera o vereador Marcio e disse que está 

faltando mais pulso para que os secretários da pasta possam produzir. A respeito 

do projeto da Prefeitura do Presidente Kennedy, o vereador mencionou ser 
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favorável, entretanto, mencionou que há necessidade de uma avaliação jurídica. 

Também sobre o projeto das assistentes sociais, mostrou que está na Casa para 

apreciação e parecer do Procurador. Mencionou que se faz necessário seguir 

alguns trâmites para a votação dos projetos, mas deixou de público que é 

favorável ao projeto. Pediu o líder do prefeito que traga informações para a Casa 

sobre o que será feito com os diretores, visto a exoneração feita recentemente. 

Sobre o contrato do hospital infantil, disse que já houve vários debates a respeito. 

Mencionou que até a última quarta-feira, não sabia quem eram os membros da 

comissão do contrato. E depois de quase um ano e meio apareceu um membro. O 

vereador mencionou ser defensor do hospital, um defensor da saúde pública e bem 

estar. O vereador mencionou como ficaria se começasse a faltar médico no 

município. Disse que a coisa vai ficar feia e começaria a acontecer mortes. Disse 

que todos os vereadores precisam unir forças para resolver o problema. 

Mencionou também sobre o portal da transparencia, que não está sendo visualizdo 

o nome do servidor que está atuando na saúde. Tem servidor que está batendo 

ponto, porém não está no portal da transparencia. Servidor que recebeu aumento 

administrativo, mas que não tem informações sobre o mesmo no portal. Paulo 

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

Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- O vereador 

Saudou o Presidente, a Mesa e todos os vereadores e pessoas presentes. 

Menciounou que a sessão está “picante”, mas que faz parte do 

parlamento.Respondendo a pergunta do vereador Sandro sobre qual setor da 

Prefeitura está trabalhando, o vereador respondeu que todos os setores estão 
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trabalhando, entretanto, não estão tendo resultados. O vereador mencionou que 

avisou ao prefeito sobre a ilegalidade da eleição para diretor e que mesmo assim o 

prefeito disse que iria fazer. Mencionou ainda que a pessoas precisam ter muita 

sustentação para não passar o que está passando agora.  Há muitas reuniões e 

pouca está se resolvendo para melhorar a vida dos munícipes. Disse que nunca 

recebeu uma ligação do prefeito para dar orientações em prol ao município. O 

vereador menciona que fica muito triste uando seus colegas vereadores não são 

atendidos da maneira como deve. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado. Passo a palavra a vereadora |Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva 

(vereadora):- A vereadora menciona que tem ido às secretarias, tem conversado 

com o prefeito. A vereadora disse que as demandas são muitas e os recursos são 

poucos. Disse ainda que não está faltando gestão, mas que está talvez esteja 

faltando cada um na sua pasta. O planejamento é algo que deve ser feito 

dioturnamente. O bom gestor não pode e nem deve fazer as coisas sem orientação 

jurídica. a vereadora aproveitou para cumprimentar a Michele, presente no 

plenário. Em relação ao hospital, sabe-se que há inumeras irregularidades, mas na 

hora de bater o martelo, realmente, será o presidente do HIFA. Menciona que 

como vereadores, todos estão presentes para fiscalizar e com responsabilidade. A 

respeito do projeto da ação social, a vereadora disse que já esteve conversando 

com a instituição e está muito feliz por conta da justificativa do projeto ter muita 

relevancia, além de estar cumprindo com a lei federal. Disse ainda que é favorável 

ao projeto. A vereadora falou da indicação do vereador Cláudio e disse que já 

conversou secretária de educação e que ela ficou de conversar com a 
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coordenadora do curso de psicologia da São Camilo para conversar com os alunos 

que estão cursando para poder dar essa assistência às escolas. Paulo Caldeira 

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

Oliveira Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- O vereador 

cumprimentou a todos. O vereador inicia seu segudo expediente mencionando que 

conhece o Josemar desde a base eclesial e que sabe que é um homem de muita 

sensatez e que acredita no prefeito. Mesmo assim, respeita a opinião dos colegas 

vereadores. O vereador mencionou que é amigo do município e disse que o 

vereador Sandro pediu em “off” para que ele recuasse da liderança do governo. E 

o vereador Cláudio também mencionou como é dificil defender. O vereador 

mencionou que Deus o chamou para este lugar e que deve satisfaçao ao povo e 

que o governo o confiou est liderança a ele. O vereador líder ainda menciona que 

tem em mãos um oficio enviado pela comunidade à secretaria de educação 

solicitando a permanencia das crianças na escola Campos Nogueira, localidade de 

Antas. Menciona que tem em mãos um abaixo assino feito pelos pais solicitando a 

permanencia das crianças na escola. Isso indica que a secretaria não está fazendo 

as coisas da cabeça. Menciona que se o vereador Sandro não gosta do prefeito ou 

da secretária, já é uma outra situação. O vereador ainda menciona qué é muito 

fácil ser vereador de oposição, inclusive mencionou que já foi em gestões 

passadas, mas que nunca falou que o gestor não tinha condições de administrar o 

município. Isso é questão de respeito. Por fim o vereador menciou que esteve em 

muitos lugares como o TCE, MP e outros, para orientações a respeito da Prestação 

de contas do hospital e todos eles disseram que a prestação de contas está errada e 
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que o municipio ficaria sem condições de prestar contas. O vereador mencionou 

que é favorável aos projetos que entrarão para votação. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Jovaci Duarte. 

Jovaci Duarte Lopes (vereador):- o vereador cumprimentou a professora 

Michele presente no plenário. O vereador mencionou que fez muitas indicações e 

que vai se concentrar em fazer com essas inidcações já feitas sejam cumpridas. 

Falou sobre a situação dos banheiros da rodoviária e que ficou muito triste com a 

situação. Pediu também ao Conselho Tutelar que pudesse estar passando próximo 

a rodoviária, pois é um local com muitos jovens a noite e que merece mais 

atenção. O vereador mencionou que o Josemar, atual prefeito, foi um dos 

melhores secretários de agricultura deste município, mas que hoje, infelizmente, 

ele assumiu uma pasta muito maior e que precisa de ajuda para que a “vaca não vá 

para o brejo”, pois a educação não está funcionando, além de outras coisas. O 

vereador mencionou ainda que que “Coitado de Atílio Vivacqua se o município 

não tivesse um homem como o José Luiz e do saudoso Helio Lima”. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Nas falas do Presidente. A 

respeito da Educação, o vereador mostrou-se preocupado com o fato do municipio 

não conseguir busca recursos federais para ajudar na educação. Foi um erro do 

passado que travou o presente. E alerta para que isso não aconteça novamente. 

Com relação a sua indicação de iluminação na rodoviária, vê que a rodoviária está 

escura com média de 60% das lampadas estão queimadas. O vereador disse que 

não há um apoio Da empresa responsável pela manutenção de energia no 

município, apenas uma secretária eletronica. O vereador Sandro disse que deveria 
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ter um escritório no município para melhor atender os munícipes. O vereador 

Sandro mencionou ainda que a empresa não está cumprindo com o contrato. Em 

relação ao projeto de assistencia, o presidente menciona que haverá mais 

discussões sobre o projeto. Em relação ao projeto de extensão da rodovia de 

Presidente Kennedy, que vai asfaltar um pouco de Atílio Também o presidente 

mostrou-se favorável ao projeto. O vereador Cláudio mencionou que o projeto o 

deixou muito preocupado, pois o líder pediu regime de urgencia e acabou saindo. 

Com isso o vereador pediu que o projeto também possa ser apreciado na próxima 

sessão. O vereador presidente disse que como o Regime foi pedido e aceito ee 

precisa ser votado e independente do resultado ele podera ser votado nessa ou na 

próxima sessão. O Presidente da inicio as votações. Votação do Regime de 

urgencia do projeto 04/2018, do Poder Executivo, autoriza o municipio de Atílio 

Vivacqua a celebrar convenio com o município de Presidente Kennedy e dá outras 

providências. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Jovaci 

Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Favorável. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto 

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

Vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador): Favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):-  Vereador Cláudio Bernardes Baptista? 

Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. . Paulo Caldeira Burock Junior 

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

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

Gava? Thiago Delorence Gava:- Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 
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(Presidente):- vereador Marcio Silva. Márcio Silva da Conceição:- favorável. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Fica aprovado o regime de 

Urgencia Especial. Mesmo votando o regime de urgencia especial, os vereadores 

decidiram que votarão o projeto na próxima semana. Dando Prosseguimento, 

aberto o horário de liderança. Cláudio Bernardes Baptista:- O vereador Voltou no 

horário de liderança para parabenizar sua filha por completar mais um ano de 

vida. Na ocasião pediu também para deixar registrado em ata que se encontrou 

com o vereador Pedro em uma oficina e que o mesmo (vereador Pedro) comentou 

com o vereador Cláudio que não é fácil defender ( o executivo) e que o vereador 

Cláudio disse a ele: “Realmente, defender o “indefensável” não é fácil”. O 

vereador disse que nenhum momento quis se referir a pessoas, mas que apenas a 

engrenagem nao está funcionando. Entretanto, torçe para que os vereadores 

possam marcar uma reunião com o prefeito para “lavar as roupas”, mas com 

informações verdadeiras. Sandro Duarte Gariolli:- O vereador mencionou que o 

líder disse em tribuna que o Sandro não gosta do prefeito e da secretária. O 

vereador Sandro Disse que é um grande admirador do Josemar e da Eni. O 

vereador disse que há pessoas ao redor do prefeito e que estão fazendo mal e pede 

ao Josemar para tomar cuidado. 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 5ª Sessão ordinária de 

2018, da qual eu, Gabriel Coelho Rocha, lavrei a  presente Ata, segundo o 

teor que dispõe o art. 143 do Regimento Interno, estando a gravação integral 

da Sessão à disposição em meio digital.___________________. 
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Sala das Sessões, 04 de abril  de 2018. 
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