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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017.  

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezessete, 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. Dou por aberta a décima Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua do ano de 2017. Convido a compor a Mesa 

o Vice-presidente, Exmo. Sr. Marcio Silva da Conceição para tomar seu assento. 

Convido o Secretário, Exmo. Sr. Thiago Delorence Gava e o assessor jurídico Dr. 

Moacyr Scardua Travaglia. Gostaria de convidar o vereador Pedro de Oliveira 

Sampaio para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Jeremias capitulo 

17, versículo 5 a 10 (vereador leu o texto). Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Passo a palavra ao secretario Thiago para fazer a chamada nominal 

e leitura da pauta do dia. Thiago Delorence Gava (secretário) Boa noite. 

Frequência dos vereadores, décima sessão ordinária de 2017. 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:- presente. Thiago Delorence Gava 
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(Secretário):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto Alemonge de 

Souza:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):-Vereador Jovaci Duarte 

Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- 

Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-

7presidente):- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Sandro Duarte 

Gariolli? Sandro Duarte Gariolli:- presente. Thiago Delorence Gava 

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

Junior (Presidente):- Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- projeto 

de lei n° 22/2017, iniciativa do Poder Executivo, “Autoriza o município de Atílio 

Vivacqua a firmar convênio com o município de Muqui visando a cooperação 

mútua entre as partes”. Projeto de Lei n° 23/2017, iniciativa Poder Executivo, 

“Dispoe sobre a criação, composição, competencia e funcionamento do conselho 

municipal de esporte e lazer CMEL”. Ata da 5ª sessão ordinária, iniciativa Poder 

Legislativo. Inidcação n° 41/17, iniciativa Jovaci Duarte Lopes, INDICA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NO POSTO DE SAÚDE DA 

LOCALIDADE DE INDEPENDÊNCIA. Indicação n° 42/17, Thiago Delorence 

Gava, INDICA CESSÃO DE IMÓVEL À SECRETARIA DE SAÚDE NESTE 

MUNICÍPIO DE ATILIO VIVACQUA. Indicação n° 43/17, Thiago Delorence 

Gava, INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM REDUTOR DE VELOCIDADE NO 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Pedido de Tribuna Livre de João Batista 

Machado dos Santos para falar sobre rádio comunitária. Sem mais para o 

momento retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Dando prosseguimento a nossa sessão, gostaria de convidar o 
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senhor João Machado Batista para fazer uso da tribuna. O senhor João não se 

encontra na Casa; dando prosseguimento, fica aberto o primeiro expediente com o 

tempo de cinco minutos. Com a palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. 

Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- Quero agradecer a Deus por mais essa 

tarde. Cumprimentar o Vereador Júnior, cumprimentar os colegas vereadores a 

vereadora Graceli, a todos  que nos assistem aqui neste plenário. Queria dizer que 

na sessão de hoje não temos projeto para votação, apenas leitura né presidente? Se 

necessário volto no segundo expediente; devolvo a palavra ao Presidente, 

obrigado. Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador Pedro de Oliveira 

Sampaio, com a palavra o vereador Thiago Delorence Gava. Thiago Delorence 

Gava (secretário):- Meus agradecimentos a Deus por mais uma noite de 

trabalhos nessa Casa, agradecendo a Deus eu cumprimento a Mesa na pessoa do 

Presidente Paulo Burock Junior, na pessoa do Vice-Presidente Márcio Silva 

Conceição, na pessoa do Dr. Moacyr, cumprimento a cada servidor dessa Casa, 

Quézia, Vania, Roseni, Adauto que se empenham muito nos trabalhos, os nobres 

colegas vereadores. Gostaria de me desculpar vereador Cláudio e também 

parabenizá-lo pelo seu aniversário. Gostaria de deixar aqui registrado os meus 

parabéns as professoras do município, a Beth. É muito bonito ver o carinho que 

todos têm com as crianças das creches dos nosso município; hoje é o dia do índio 

e a dedicação que as professoras têm com nossos alunos é muito bonito de se ver. 

No segundo expediente eu retorno para falar das minhas indicações. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o 

vereador, Jovaci Duarte. Obrigado vereador, com a palavra a vereadora Graceli 
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Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Gostaria de cumprimentar 

primeiramente a Deus por este dia abençoado. Assim cumprimento a mesa na 

Pessoa do presidente Junior Burock, o vice-presidente Marcinho, o secretário e 

amigo Thiago Gava, nosso assessor Jurídico Dr. Moacyr. As pessoas que nos 

assistem pelo “face” e Cumprimentando também os nossos funcionários da Casa. 

Se necessário eu volto no segundo expediente, muito obrigado. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereadora, com a palavra Sandro 

Gariolli. Obrigado vereador; com a palavra o vereador Roberto Alemonge. 

Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Marcio. Obrigado vereador. Com a 

palavra o vereador Cláudio Bernardes. Obrigado vereador. Aberto então o 

segundo expediente. Com a palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. 

Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Thiago Gava. Thiago Delorence 

Gava (secretário):- Retorno ao segundo expediente para mencionar duas 

indicações ao poder executivo, uma das indicações até foi mencionada na sessão 

passada que era para ceder o primeiro andar da secretaria de Meio Ambiente a 

secretaria de saúde visando melhorar setores da Secretaria de Saúde.  Atualmente 

não está suportando a demanda de espaço físico para atender os pacientes ou seja 

os nossos munícipes.  Também tenho uma indicação de redutor de velocidade 

para a rua Elisa Galvão Barbieri visando a segurança  da população de Atílio 

Vivácqua.  Quero cumprimentar o meu amigo Batista que chegou neste momento.  

Sem mais para o momento  retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Com a palavra o vereador, Jovaci Duarte. Jovaci 

Duarte Lopes (vereador):- Quero agradecer a Deus por mais essa noite, 
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agradecer ao presidente desta casa, o vice-presidente Marcinho, o secretário 

Thiago, o nosso assessor jurídico Moacyr, os nobres colegas vereadores, os 

funcionários que nos auxiliam, cumprimentar todo o plenário; Muito obrigado 

pela presença de vocês. Eu vim o grande expediente fazer a defesa das indicações 

feitas por mim.  Fiz uma indicação onde o município possa estar fazendo um 

estudo para que possa ser feita uma  cobertura no posto de saúde de 

Independência. Acredito que fazendo a cobertura  nossos munícipes estarao sendo 

melhor atendidos.  Eu fiquei triste por conta de um acontecimento ontem no 

hospital, Não é a primeira vez que isso aconteceu, eu  preciso deixar aqui o meu 

ato de repúdio. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Obrigado 

vereadora Graceli. Com a palavra o vereador Sandro Garioli. Obrigado vereador. 

Com a palavra o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de Souza 

(vereador):- Cumprimentar toda Mesa Diretora, assim eu cumprimento os 

vereadores, o plenário. Primeiro agradecer ao Prefeito pela comunidade Santo 

Antônio porque o serviço foi de primeira qualidade e foi feito na hora em que 

pediu. Então eu quero agradecer porque fez um serviço maravilhoso e tenho 

certeza que ferá o resto. Parabéns ao vereador Jovaci pela Indicação; da última 

vez fiz essa indicação, mas o prefeito anterior não deu a mínima. Quero agradecer 

ao presidente pela sessão solene todos ficaram muito alegres com tudo o que 

aconteceu. Muito obrigado e uma boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior 

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

Silva da Conceição (vereador):- Boa noite a todos Boa noite ao presidente, ao 
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secretário Thiago Gava, ao Doutor Moacyr, senhores vereadores, aos funcionários 

desta casa, aos amigos que nos acompanham; é um prazer tê-los aqui conosco. Eu 

só queria fazer um agradecimento pessoal porque nesta segunda-feira nós fizemos 

a inauguração lá no bairro Alto Niterói, para mim, depois de 7 anos trabalhando 

em baixo, iniciar esse projeto lá em cima é um prazer enorme, foi um prazer 

muito grande estar lá; temos muitos frutos a colher lá em cima que com a parceria 

do executivo e de secretário teremos ainda mais sucesso. Agradeço de coração aos 

pais que tiveram la, peço Apoio aos moradores do Alto Niterói para que possamos 

estar realizando um excelente trabalho com as crianças do alto Niterói. Muito 

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

vereador, Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Saudar a 

composição da mesa, Júnior, o vice Marcinho , secretário Thiago, o Doutor 

Moacyr; saudar os vereadores, os servidores desta casa, o nosso amigo Batista, o 

Roberto e as pessoas que nos acompanha no Facebook. Eu disse que nao iria me 

pronunciar, mas o amigo Jovaci entrou em um assunto interessante e esta Casa é 

democratica.  Quando a gente fala do acontecido no hospital a gente percebe que é 

muita reclamação na questão do funcionamento. Hoje eu tive uma pequena 

reunião com a secretária de saúde e ela me passou o que o convênio foi muito 

amarrado a respeito da tercerizacao do hospital.  Se o bom funcionamento não 

está acontecendo  é Nossa responsabilidade    acompanhar porque são coisas 

mínimas necessárias a melhora do estabelecimento. A gente não entra em 

questões de critérios do hospital porque não se faz necessário agora. Independente 

de quem votou favorável e de quem votou contra a tercerização do hospital, eu 
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conheço vossas excelencias. Aqui, quem quer esteja, quer o melhor para esta 

cidade. Nós, enquanto vereadores, que estamos aqui em prol da população, temos 

que questionar isso. E outra coisa! Não estou aqui criticando quem tercerizou não; 

estou dando os parabéns porque a obra física foi maravilhosa, mas o atendimento 

humano está sendo péssimo. Muito obrigado a todos e boa noite. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Com a palavra o vereador, gostaria de 

cumprimentar o prefeito Municipal de Muqui e convidá-lo para compor a Mesa 

conosco. Gostaria de convidar o vice-presidente desta Casa para que assuma a 

presidencia para que eu possa fazer uso da tribuna. Quero iniciar o meu segundo 

expediente dando continuidade a questão da terceirização do Hospital do nosso 

município. Nós temos visto algumas dificuldades do nosso município em manter 

esse convênio em questão de valores e esta casa vê cada dia mais a necessidade de 

revisão deste contrato. Os problemas estão no dia a dia. É complicado, nós 

estamos confiando a saúde de nossos munícipes á pessoas  que talvez estejam nem 

aí para isso. Estamos pagando por isso mês a mês o valor de “300 e tantos mil 

reais”.  Dando continuidade, em relação às dívidas, infelizmente a nossa gestão 

está assumido da gestão passada algo em torno de R$ 80.000,00 de dívida que 

essa casa está assumindo da legislatura passada.  Eu espero já na próxima sessão 

conta primeiros 100 primeiros dias aqui nesta casa. Muito obrigado e boa noite. 

Marcio Silva da Conceição (presidente ad’ hoc):- Volto à vice-presidência. 

Burock Junior (Presidente):- Convido o Senhor “Camarão”, prefeito de Muqui, 

a fazer uso da tribuna. Prefeito Interino de Muqui (Camarão):- Boa noite a 

todos, quero cumprimentar o presidente desta Casa, Junior, o Vice Marcinho, o 
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secretário Thiago, Cumprimentar a Graceli e todos os demais vereadores. Quero 

parabenizar vocês. Problemas infelizmente vão acontecendo, mas aqui  nós 

estamos em um debate interessante que tenho certeza  que vai resolver.  Estou 

muito feliz de  vir aqui hoje, vim a reunião do SEBRAE, e fiquei feliz.  Quero 

dizer a todos vocês que Muqui  está a disposição de todos para o que precisar.  

Estamos aqui para trabalhar  juntos com fé em Deus. Obrigado e boa noite a 

todos. Bem, voltei novamente,  o presidente me lembrou aqui que nós temos uma 

dificuldade em nossa cidade que é questão do nosso Rio.  Eu cheguei a conversar 

com o prefeito, pedir um empréstimo,  um convênio com este equipamento que 

vocês têm. Claro, tudo dentro da normalidade e legalidade e tenho certeza que 

vocês estarão ajudando a população de Muqui, estamos a disposição para o que 

pudermos   estar  ajudando vocês. É com plena necessidade  que eu venho até 

vocês para pedir esta máquina emprestado.  As despesas, o município de Muqui 

vai cobrir,  inclusive o operador,  nós estamos precisando mesmo. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- A atuação dessa máquina será só no perímetro 

urbano de Muqui? Prefeito Interino de Muqui (Camarão):- Só. Onde começa as 

casas e a onde termina. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- E a 

questão de licenciamento ambiental? Prefeito Interino de Muqui (Camarão):- 

Não será necessário, pois não haverá modificações que faça a necessidade. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Algum vereador tem questionamentos a 

fazer? Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Chegou nesta casa um projeto 

substitutivo e ele menciona um período de seis meses podendo ser prorrogado; o 

senhor acha que esse tempo é um tempo hábil, que atende vocês, porque nós 
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também temos muitos questionamentos em nosso município de termos poucas 

máquinas também. Nós temos que ajudar nossos vizinhos, temos que ter parcerias 

sim , mas as vezes por um período muito longo igual está pedindo aqui é 

preocupante. O senhor acha que um período de seis meses é um tempo hábil? 

Prefeito Interino de Muqui (Camarão):- Na verdade, vamos levar bem menos 

tempo. Quem está precisando sou eu, então qual é o prazo que vocês me dão? 

Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- O senhor acha que um período de 30 

dias o atende, podendo ser 60 dias? Prefeito Interino de Muqui (Camarão):- 30 

dias,  perfeito! Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Quero agradecer a parte que 

me foi cedida. É a mais pura verdade que a minha vontade é ajudar vocês, seguir 

em frente com essa parceria, mas seria com se nós todos pudéssemos sentar para 

analisar melhor o projeto, porque a minha preocupação hoje é para que tudo isso 

ocorra dentro da legalidade. Eu poderia até votar contra, mas vou me abster. 

Deixo claro que não sou contra, estou a favor de ajudar, mas também temos que 

ter prazo, pois temos muitas comunidades dentro do nosso município que ainda 

precisam ser atendidas e hoje eu vejo que  nós passamos pr tantos períodos de 

chuva e temos muitas caixas secas para serem feitas no município. Temos que 

estudar melhor, mas boa sorte. Obrigado. Prefeito Interino de Muqui 

(Camarão):- Quero agradecer mais uma vez a vocês, Deus abençoe a todos e 

obrigado! Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando porsseguimento, 

colocaremos em votação o regime de urgencia o prjeto de lei n° 22/2017 que 

Autoriza o município de Atílio Vivacqua a firmar convênio com o município de 

Muqui visando a cooperação mútua entre as partes. Vereador Pedro de Oliveira 
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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):- Sandro Duarte 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 Silva? Graceli Estevão Silva:- favorável. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? 

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

(Presidente):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-

presidente):- favorável. Aprovado por unanimidade o regime de urgencia do projeto de 

lei n° 22/17. Votação do regime de urgencia o prjeto de lei n° 23/2017 que Dispoe 

sobre a criação, composição, competencia e funcionamento do conselho 

municipal de esporte e lazer CMEL. 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):- 

Sandro Duarte 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 Silva? Graceli Estevão Silva:- favorável. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? 

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



 

 

11 

“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 
 

(Presidente):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-

presidente):- favorável. Aprovado por unanimidade o regime de urgencia do projeto de 

lei n° 23/17. Votação da ata da 5ª Sessão Ordinária. 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):- Sandro Duarte 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 Silva? Graceli Estevão Silva:- favorável. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? 

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

(Presidente):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-

presidente):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Meu voto 

também é favorável. Aprovada por ananimidade a ata da 5ª sessão ordinária de 2017. 

Declaro por encerrada a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. 

Obrigado a todos e uma boa noite. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente 

Sessão, da qual eu, Gabriel Coelho Rocha, lavrei após redigi-la.___________________. 

Sala das Sessões, 19 de abril  de 2017. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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