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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017.  

Aos vinte e seis 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 primeira 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 Sandro 

Gariolli para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Marcos capitulo 

16, versículo 14 a 20 (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 primeira 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 
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Delorence Gava (Secretário):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? O 

vereador Roberto da Silva Alemonge encontra-se de Atestado médico. 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):- ata da 6ª sessão ordinária do ano de 2017, 

iniciativa do Poder Legislativo. Ofício. Atílio Vivacqua, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Atílio Vivacqua. Do Coordenador do Projeto Quem Ama Cuida, 

Atílio Vivacqua é de todos nós, Sr. Sebastião Vivas Filho; Vem solicitar Tribuna 

Livre  para falar sobre da realização do terceiro seminário das associações e 

lideranças comunitárias de Atilío Vivacqua. Sem mais para omomento passo a 

palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando 

prosseguimento a nossa sessão, gostaria de convidar o senhor Sebastião Vivas 

para fazer uso da tribuna. Sebastião Vivas Filho (Tribuna Livre):- Boa Noite a 

todos. Hoje nós temos algumas associações. Algumas ativas, algumas caducas, 

outras perdidas por aí. Nós temos que resgatar esse grupo, essas pessoas. Não 

adianta estra formando, criando associações, mas adianta nada se não resgatarmos 

as pessoas dessas associações. Esse projeto vem trabalhar a questão da cultura, da 

arte, um projeto voluntário, sem fins lucrativos; um projeto de revitalização das 

associações de Atílio Vivacqua. Por esse motivo venho convidar esta Casa a 
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Participar. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando 

prosseguimento, fica aberto o primeiro expediente com o tempo de cinco minutos. 

Com a palavra o vereador líder do prefeito, Pedro de Oliveira Sampaio. Pedro de 

Oliveira Sampaio (vereador):- Quero cumprimentar a Mesa na Pessoa do 

Presidente e todos os demais presentes. Eu volto no segundo expediente para falar 

dos projetos na pauta do dia e assim volto a palavra ao presidente.  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, os nobres colegas 

vereadores e todos os presentes neste plenário e no facebook. Gostaria de usar 

esses dois minutos restantes para cobrar do executivo, a primeira indicação desta 

Casa neste ano, sobre o ponto eletrônico na unidade de saúde no Centro e no Alto 

Niterói. Gostaria de solicitar que o executivo possa atender esse pedido o mais 

rápido possível. No segundo expediente eu retorno para falar dos projetos. Paulo 

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

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

composição da mesa, Presidente 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. Presidente, 

tenho algumas preocupações no que diz respeito a algumas situações. Por 
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exemplo, nós sabemos que o carro do conselho tutelar fica retido na exposição até 

mesmo poruma quiestão de organização, mas a informação que eu tenho é que a 

partir das 17h o motorista do carro do conselho é a secretária de ação social. 

Houve uma emergencia, a polícia acionou o conselho e eles não puderam ir 

porque não tinha motorista. Isso é um absurdo. Um menor sendo abusado e o 

carro não podendo ir porque o carro não foi liberado por falta de motorista. 

Retorno no grande expediente para outros assuntos. Jovaci Duarte Lopes 

(vereador):- Quero agradecer a Deus por mais essa noite, 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. 

Nós temos um problema na agricultura, hoje, seríssimo, Presidente; é sobre a 

questão do café. Nosso agricultor precisa de ajuda. No segundo tempo voltarei 

novamente, quero dizer que sou parceiro do executivo para aquilo que é certo. 

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

vereador, com o vereador Marcio Silva Conceição. Obrigado vereador. Com a 

palavra o vereador Sandro Duarte gariolli. Obrigado vereador. Com a palavra a 

vereadora Graceli Estevão. 

 

 

 

Graceli Estevão Silva (vereadora):- Gostaria de cumprimentar 

primeiramente a Deus por mais essa noite. Assim cumprimento a mesa na 

Pessoa do presidente Junior Burock, o vice-presidente Marcinho, o 
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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. Gostaria de estar registrando que ontem nós tivemos 

uma reunião do meio ambiente na secretaria do conselho, o qual foi 

levantado problemas seríssimos no tocando aquela secretaria. Isso me 

deixou muito preocupado. Um caso que me deixou muito preocupada foi a 

casa do Sr. Antonio nas imediações do Corrego da Fama, que comprou um 

lote e foi “ludibriada” pela pessoa que vendeu. E hoje ele está sendo 

notificado pelo IEMA. Então o conselho ficou muito sensibilizado. Muito 

obrigada, Se necessário eu volto no segundo expediente, muito obrigado. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereadora, 

gostaria de convidar o vice-presidente desta Casa que assuma minha cadeira 

para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Quero aghradecer 

a presença da senhora Cláudia Scarpi hoje nesta casa que veio com o 

objetivo de somar para a melhora do futuro deste município. Gostaria de 

apresentar a presença do líder e dizer que o executivo está precisando de 

fiscais. Há muitas irregularidades dentro do nosso municipio que não estão 

sendo fiscalizadas como o calçadão perto da rodoviaria, na praça em frente a 

Ana Busato já tem uma nova barraquinha. Como vereadores, não temos o 

direito de ir diretamente e embargar uma obra, mas devemos exigir no 

município que fiscalize esses lugares. Muito obrigado e boa noite. Márcio 

Silva da Conceição (vereador):- Retorno a vie-presidencia. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando prosseguimento, declaro 
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por aberto o segundo expediente. Com a palavra o vereador Pedro de 

Oliveira Sampaio. Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- Quero nesse 

grande expediente fazer minhas considerações sobre os projetos que na 

verdade não vai a votação, o projeto 023/17. Nós vereadores vimos 

bastantes coisas que não está de acordo e gostariamos que o presidente 

pudesse convidar a secretária de cultura para possa estar aqui nesta Casa 

para podermos dialogar a respeito do projeto. O vereador Pedro de Oliveira 

Sampaio deixa claro que não é aliado ao prefeito, mas defensor do povo de 

Atílio Vivacqua e que vai lutar para por todos. Retorno a palavra ao 

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

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

Dando continuidade, fiz uma visita em algumas comunidades como Amapá, 

São Pedro, Corrego da Fama, Moitão, Linda Aurora, Três Tombos, Laginha, 

Vila Nova; tenho observado que esssas comunidades não foram 

contempladas com a  patrulha mecânizada para o auxilio da produtividade e 

as estradas estão sem o apoio necessário para retirada das lavouras de café.  

Vejo a necessidade em caráter urgencia do patrulhamento nessas regiões. 

Gostaria de mencionar tambem a questão do Projeto de esporte e lazer que, 

em conversa hoje com as comissões, identificamos três artigos em 

contraditório com algumas situações. Que Deus os abençoe, uma boa noite a 

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

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

Boa noite. Quero saudar aqueles que não tinham chegado no meu primeiro 
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expediente; minha amiga Maristela, amiga particular. Antes de tudo, queria 

ressaltar que eu sou sim aliado do prefeito, porque quando eu fui pedir voto 

na casa de cada cidadão, Eu levei a bandeira do Cláudio Bernardes para a 

Câmara e a bandeira do prefeito e do vice-prefeito para o executivo. Desses 

quatro meses de mandato, fui ao gabinete do prefeito apenas ua vez; nós 

estamos sempre nos encontrando na rampa, e ele sempre pergunta se quero 

falar com ele, a gente faz as deliberações, os pedidos e, dentro das 

limitações, alguns são atendidos outros não. Das minhas 21 indicações, duas 

foram atendidas, ainda faltam 19; eu até parei de indicar, porque daqui a 

pouco tem muitas indicações e poucas resoluções. Uma coisa simples: eu 

liguei para o prefeito para questionar o problema de um carro. Ele faloi 

comigo, vereador Marcio, que o servidor Renan não tem autonomia para 

agendar o carro para nenhum cidadão atiliense e eu já tinha passado para o 

servidor isso, e quem tem prerrogativa para agendar carro são as secretárias 

e secretários municipais. Nós tivemos um caso na semana passada de uma 

cidadã que precisava estar no INSS, agendado pelo servidor; chegaram dez 

minutos para às 8h, ela teve que ir de taxi, porque o servidor ligou para ela e 

disse que não tinha carro. Então nós temos que ter muita responsabilidade 

porque é o nome do prefeito Almir que está na rua. Deus abençoe a todos e 

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

palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Eu 

quero agradecer o vereador Cláudio pelo apoio ao dizer que o município 

precisa de uma mecanização nova, nós precisamos de uma patrol urgente e 
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se a verba que nós temos não vai atender que nós possamos alugar por uns 

30 dias e, nós vereadores, vamos apoiar ao prefeito para que isso aconteça. 

Acrdito que nós vereadores temos que fazer uma reunião com o prefeito 

para dizer que nós estamos com ele e aqilo que nós pudermos fazer para 

ajudar ele, legalmente, será feito. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Com a palavra o vereador Marcio Silva da 

Conceição. Marcio Silva da Conceição (vereador):- Boa noite a todos. 

Não me prolongar muito devido ao problema na garganta. Gostaria de 

parabenizar oa vereador Jovaci e o Vereador Cláudio por suas colocações. 

Fica aqui que estou muito indignado, muito insatisfeito com essa nova 

gestão do hospital, mas nós vamos aguardar as providências para que sejam 

tomadas. Eu agradeço a todos uma boa noite e fiquem com Deus. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Gostaria de justificar a saída dos 

vereadores Sandro Duarte gariolli e da vereadora Graceli Estevão Silva, por 

estarem passando mal. Gostaria de convidar o vereador Marcio para assuma 

a Mesa Diretora para que eu possa fazer uso da tribuna. Eu já gostaria de 

iniciar esse meu discurso falando da presença da liderança nacional do PDT, 

Ciro Gomes, que esteve desde cedo no municipio de Cachoeiro de 

Itapemirim. Eu queria criticar a elaboração dos projetos enviados a esta casa 

pelo executivo. É uma crítica até mesmo construtiva e espero que ajude a 

melhorar a elaboração dos projetos que estão chegando aqui pessimamente 

construídos. Muito obrigado e boa noite. Marcio Silva da Conceição 

(vereador):- Volto a vice-presidencia. Paulo Caldeira Burock Junior 
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(Presidente):- Dou por aberta o horário de liderança. Alguém deseja fazer 

uso da tribuna? Está concedida a palavra, por um tempo de dois minutos, a 

liderança do PSD, Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista 

(vereador):- Eu iria pedir uma parte a Vossa excelencia, fiquei muito atento 

a sua palavra. Fiquei muito feliz com suas colocações, porque ela é nossa 

também. Eu vim aqui só para falar que é muito importante sim questionar o 

hospital, que seja CPI, comissão, que essa casa possa oferecer pelo menos 

uma cópia dos serviços ofertados. Uma questão de adequação. A população 

tem que saber o que está acontecendo. Muito obrigado. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Dando porsseguimento, em votação, ata da 

sexta 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 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 Marcio Silva 

Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-presidente):- favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- O meu voto também é favorável. 

Aprovado por 6 votos e 3 ausentes a ata da sexta sessão ordinaria de 2017.  

Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, 

e, em nome de Deus, encerrou a Sessão, 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, 26 de abril  de 2017. 
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