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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017.  

Aos TRÊS dias do mês de maio 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 Márcio Silva da Conceição. Márcio Silva da 

Conceição (Presidente Interino):- Gostaria de convidar os vereadores para que 

possam tomar os seus lugares. Dou por aberta a décima segunda Sessão Ordinária 

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

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

Moacyr Scardua Travaglia. Gostaria de convidar o vereador Thiago Gava para 

fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Deuteronômio capitulo 28, 

versículo 15 a 26 (vereador leu o texto). Márcio Silva da Conceição (Presidente 

Interino):- 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 segunda 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 (Secretário):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto 
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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? O vereador presidente 

Paulo Caldeira Burock Junior, encontra-se em um curso/seminario em São pedro 

de Itabapuana representando o Poder Público de Atílio Vivacqua. Thiago 

Delorence Gava (Secretário):- Projeto de Lei n° 22/2017, 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° 24/2017, 

Oficializa  denominação de via pública no município de Atílio Vivacqua-ES 

"Pedro de Assis Gava" e dá outras providências. Projeto de Lei n° 25/2017, 

Oficializa  denominação de via pública no município de Atílio Vivacqua-ES 

"Adilson dos Santos Barbosa" e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

26/2017, Poder executivo, Altera dispositivos da lei municipal n° 360, de 29 de 

novembro de 1996 e dá outras providências. Iindicação n° 44/17, INDICA 

REPARO, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS FAIXAS DO CONTORNO DA 

PRAÇA EURICO SALES, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO 

VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Indicação n° 45/2017, INDICA 

A REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA EM COMUNIDADES NESTE 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Indicação n° 46/2017, INDICA 

LIMPEZA DO RIO MUQUI NO NORTE LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO 
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DE ATÍLIO VIVACQUA. Indicação n° 47/2017, INDICA A REALIZAÇÃO DE 

AULAS DE HIDROGINÁSTICA NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO 

VIVACQUA. Sem mais para o momento, passo a palavra ao presidente. Márcio 

Silva da Conceição (Presidente Interino):- Obrigado, Secretário. Dando 

prosseguimento a nossa sessão, 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. Gostaria de parabenizar os 

vereadores que fizeram suas indicações. Retorno no segundo expediente e boa 

noite. Márcio Silva da Conceição (Presidente Interino):-Obrigado vereador 

Pedro de Oliveira Sampaio, com a palavra o vereador Roberto Alemonge; 

obrigado vereador. Com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão 

Silva (vereadora):- Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui 

mais essa tarde. Quero cumprimentar a todos do plenário, aos nossos servidores e 

a todos do facebook; eu volto no segundo expediente. Que Deus nos ajude a 

conduzir essa sessão na paz e na harmonia. Márcio Silva da Conceição 

(Presidente Interino):- Obrigado vereadora; convido a fazer uso da palavra o 

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

presidente em exercicio, o Vereador Márcio, toda Mesa, os colegas vereadores, 

todos os presentes, aos internaltas. Minha grande preocupação neste pequeno 

expediente é a questão da segurança pública no nosso município. O interior todo 

dia tem uma ou duas ocorrencias e as pessoas estão preocupadas; nós comos 

parlamentares devemos também junto com as autoridades tomar providências, 
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porque minha outra preocupação é que as pessoas comecem a fazer justiça com as 

próprias mãos; de maeira nenhuma esse parlamento pode acatar esse tipo de 

situação. E retorno no segundo expediente para dá continuidade ao presente 

assunto e meus sinceros boa noite desse vereador. Márcio Silva da Conceição 

(Presidente Interino):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Sandro 

Duarte Gariolli. Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Thiago Delorence 

Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Meus agradecimentos a Deus por 

mais uma noite de trabalhos nessa Casa, na pessoa do Dr. Moacyr, cumprimento a 

cada servidor dessa Casa, os nobres colegas vereadores e todos os presentes neste 

plenário e no facebook. A situação de roubos dentro do nosso município está uma 

situação preocupante, há várias rotas de fugas que facilita essa trite realidade, 

estão roubando de tudo, até animais. Nós sabemos que a questão da segurança 

pública é trabalho do estado, mas nós vamos trabalhar juntos para o nosso 

munícipe. No segundo expediente eu retorno. Márcio Silva da Conceição 

(Presidente Interino):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Jovaci 

Duarte Lopes. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Quero agradecer a Deus por 

mais essa tarde, agradecer ao presidente desta casa, o secretário Thiago, o nosso 

assessor jurídico Moacyr, os nobres colegas vereadores, os funcionários que nos 

auxiliam. A questão a violencia e da falta de respeito realmente é um problema 

sério. Está na hora das igrejas católicas e evangélicas falarem mais sobre esse 

assunto. No grande expediente retorno para mais questionamentos. Márcio Silva 

da Conceição (Presidente Interino):- Obrigado vereador. Eu convido o vereador 

Thiago Gava para assumir a presidencia enquanto eu faço uso da tribuna. Boa oite 
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a todos, queria parabenizar as palavras dos vereadores sobre a questão da 

segurança pública. Hoje eu vim aqui, como vereador e como pai para prestar uma 

homenagem a Helen Castorina, a Lolóia, que estará se desligando da direção da 

escola Ana Busato. Ele fez um trabalho fenomenal por todos esses anos, 

realmente um trabalho fantástico, e que Deus ilumine seu caminho imensamente. 

Você pode contar com essa Casa sempre que precisar. Muito obrigado e boa noite. 

Thiago Delorence Gava (secretário):- Volto à secretaria e passo a palavra ao 

presidente. Márcio Silva da Conceição (Presidente Interino):- Dando 

prosseguimento, declaro por aberto o segundo expediente. Com a palavra o 

vereador Pedro de Oliveira Sampaio. Obrigado vereador. Com a palavra o 

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

Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais um dia, em seguida 

cumprimentar o presidente Márcio, e toda Mesa e vereadores; cumprimentar 

também a todos no plenário. Quero agradecer ao prefeito pelo excelente trabalho 

com as estradas rurais; está ficando um trabalho realmente maravilhoso. Sei que o 

secretário está sendo muito apedrejado, mas temos que esperar ele. A comunidade 

de Santa Tereza está em alegria também, o poço artesiano já está funcionando. 

Tudo vai dá certo e a comunidade está muito feliz. Parabenizar os vereadores 

também pelos questionamentos no que diz respeito a questão da segurança. 

Obrigado. Márcio Silva da Conceição (Presidente Interino):- Obrigado 

vereador, com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva 

(vereadora):- Gostaria de Estar defendendo as minhas duas indicações. A de n° 

44 diz respeito a sinalização da rotatória ali na praça em frente a gruta da Igreja 
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Matriz; há algumas faixas também apagadas de algumas ruas que eu nem citei o 

nome, mas que precisam ser pintadas para evitar acidentes. A minha outra 

indicação é que depois que nós tivemos a enchente em nosso município, muito 

mato, entulhos e tantas outras coisas acabaram ficando as margens do mesmo. Por 

esse motivo, estou indicando que seja feita a limpeza em toda extensão do nosso 

rio Muqui. Presidente, eu volto a palavra a essa mesa e se precisar a gente retorna. 

Márcio Silva da Conceição (Presidente Interino):- Obrigado vereadora, com a 

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

Saudar a todos que chegaram após as minhas falas no primeiro expediente. Voltei 

ao segundo expediente por estar muito preocupado com os projetos como o 

projeto 26/17 que Altera dispositivos da lei municipal n° 360, de 29 de novembro 

de 1996 e dá outras providências. Vejo um grave problema desses projetos que 

chegam nesta casa é que eles ainda continuam sendo copiados e colados, porque 

nós não temos secretaria municipal de desenvolvimento social e mesmo assim o 

projeto vem pedindo um membro dessa secretaria. Pediram também um 

representante da SELITA, e digo que nós temos representantes de outras 

cooperativas no município. Nós não podemos criar um conselho municipal e 

direcionar o representante de uma cooperativa sabendo que tem outros. O Projeto 

ainda pede um representante do sindicado rural e outro representante do sincidato 

dos trabalhadores rurais que é o mesmo módulo, nós não temos dois sindicatos 

rurais. É importante que esse projeto seja devolvido para uma adequação. Esse 

Casa, atraves do vereador Cláudio, fez uma pequena homenagem para denominar 

a rua Pedro de Assis Gava. Ele foi vereador dessa casa na época em que não havia 
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remuneração. Essa é uma homenagem que essa casa precisava fazer; é uma pessoa 

que realmente deixou um legado. O Outro homenageado é o Adilson, saudoso 

marido da Maria Lúcia. Então nós estamos aí pedindo a apreciação de vossas 

excelencias para que possamos contemplar essas duas pessoas com essa 

importante homenagem. Muito obrigado, Presidente. Márcio Silva da Conceição 

(Presidente Interino):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Sandro 

Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Gostaria de agradecer 

primeriamente a Deus por mais esse dia de trabalho; em seguida quero 

cumprimentar a Mesa e todos os presentes. Parabenizar a Loloia pelo belo serviço 

prestado como diretora em frente à Ana Busato. Foi levantado um assunto aqui 

sobre a nossa segurança. Atílio Vivacqua pede socorro. Atílio está sendo roubado 

todo dia, é dificil um dia que não tem assalto em Atílio. Nós precisamos nos unir, 

se aqu não resolve, vamos a vitória no governador, no secretário de estado. Aqui 

em Marapé a situação não está boa. Queria parabenizar o prefeito Almir pelo 

atendimento que está sendo feito na área rural. Muito obrigado. Márcio Silva da 

Conceição (Presidente Interino):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador 

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

segundo expediente; Fica aqui novamente presidente, que se avalie as condições 

das estradas do interior, sabemos das limitações, mas sabemos também que o 

produtor de café colhe café uma vez por ano, então essa escoação da [..?] Precisa 

ser realizada para que ele, vendo o café, consiga fazer o seu planejamento anual 

de compra de aduba, reforma da lavoura, irrigação e se manter durante o ano. A 

preocupação nossa é quanto a escoação de café nas estradas de lavouras. As 
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estradas, eu acredito, que estão sendo trabalhadas pelo executivo são as da zona 

rurais, mas são aquelas principais. E não é isso que eu peço para Corrego da 

Fama, Santana e outras no momento. Eu peço pelas estradas das lavouras; pelo 

escoamento da produção. Gostaria de falar um pouquinho da Loloia, acredito que 

seja pouco tempo pra falar, mas foi uma pessoa que representou a educação do 

município e chegou até mesmo tirar dinheiro do próprio bolso para colocar um 

pouco de carne no prato do aluno. Foi exemplo de carinho e honestidade para 

todos nós; tudo isso é comovente e nos deixa muito feliz. Ter um servidor dessa 

bagagem é emocinante. Muito obrigado, retorno a palavra ao presidente. Márcio 

Silva da Conceição (Presidente Interino):- Obrigado vereador, com a palavra o 

vereador Jovaci Duarte Lopes. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Gostaria de 

nesse segundo expeiente, agradecer ao prefeito. Eu fui um dos vereadores que 

cobraram muitas coisas e estou sendo atendido na medida do possível. Eu gostaria 

de deixar aqui registrado, uma pequena reclamação a respeito de alguns 

secretários. As vezes, a gente liga e o secretário não atende a gente, insiste duas, 

três vezes e nada. Andei conversando com o prefeito e o mesmo me garantiu que 

vai anotar o número de todos os vereadores e vai passar para os secretários para 

que eles possam ter o número de todos os vereadores anotados. Boa noite a todos. 

Márcio Silva da Conceição (Presidente Interino):- Obrigado vereador, eu só 

queria, nas minhas falas, deixar claro a minha indignação a respeito da violencia 

que assola o nosso município e lembra-los da reuniãso com o tenente do 9° BPM 

aqui nesta Casa nesta Sexta-feira. O presidente Paulo irá comuicá-los também 

para que todos nós possamos comparecer. Dando prosseguimento, em votação o 
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regime de urgencia do Projeto 26/2017 que Altera dispositivos da lei municipal n° 

360, de 29 de novembro de 1996 e dá outras providências. Vereador Pedro de 

Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- Vou me abster. Márcio Silva da 

Conceição (Presidente Interino):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto 

Alemonge de Souza:- abstenção. Márcio Silva da Conceição (Presidente Interino):-  

Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão Silva:- Devidos as irregularidades 

do projeto, eu prefiro não votar. Márcio Silva da Conceição (Presidente Interino):-  

Vereador Cláudio Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- Contra. Márcio 

Silva da Conceição (Presidente Interino):-  Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte 

Gariolli (vereador):- Contra. Márcio Silva da Conceição (Presidente Interino):- 

vereador Thiago Delorence Gava? Thiago D. Gava (secretário):- Contra. Márcio 

Silva da Conceição (Presidente Interino):-  vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci 

Duarte Lopes (vereador):- Contra. Márcio Silva da Conceição (Presidente 

Interino):-  Reprovado o regime de urgencia por 4 votos contra e 3 abstenções. 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.___________________. 

Sala das Sessões, 03 de maio  de 2017. 
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