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ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2017.  

Aos cinco 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 oitava 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 Claudio Bernardes 

para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em João capitulo 8, versículo 

31 a 38, e logo após continuemos de pé para a execução do hino nacional e do 

município. (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, oitava 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 
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Estevão Silva? Graceli Estevão Silva:- presente. 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:- 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° 17/2017, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO 

DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de lei n° 

18/2017, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE 

ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; projeto de lei n° 

19/2017 OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE 

ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; projeto de lei n° 

20/2017, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE 

ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Ministerio da 

Educação. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e previdencia. 

Entidade. Pref. Munic. Atílio Vivacqua; valor de R$ 41.270,56. Projeto de 

resolução n° 06/2017, CONCEDE O TÍTULO HONORÁRIO DE HONRA AO 

MÉRITO A MEMORÁVEL HOMENAGEM PELOS RELEVANTES 

SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA-ES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Indicação n° 35/2017, iniciativa Paulo Caldeira 
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Burock Junior. Indica a criação do primeiro Parque Industrial do Municipio de 

Atílio Vivacqua. Indicação n° 37/2017, iniciativa Sandro Duarte Gariolli, Indica 

Iluminação em rodovia neste município de Atílio Vivacqua. Indicação n° 36/2017, 

iniciativa Paulo Caldeira Burock Junior. Indica acerto de calçamento em rua neste 

municipio de Atílio Vivacqua. Indicação n° 38/17, iniciativa Thiago Delorence 

Gava. INDICA A CONSTRUÇÃO DE UM REDUTOR DE VELOCIDADE NO 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Indicação n° 40/17, iniciativa Marcio 

Conceição.  Indica a aquisição de um bebedouro em Posto de Saúde neste 

município de Atílio Vivacqua. Tem um protocolo nesta Casa do amigo João 

Batista, do bairro Alto Niteroi, sobre Tribuna Livre, que estará falando sobre a 

rádio comunitária. Sem mais para o momento passo a palavra ao presidente.  

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando prosseguimento a nossa 

sessão, eu já gostaria de perguntar aos senhores sobre a nossa sessão do dia 10 de 

abril, de emancipação política. No dia 12/04/17, quarta-feira, nós teríamos uma 

sessão ordinária agendada; é possível nós transferirmos essa sessão também para 

o dia dez de abril? Alguma objeção? (todos concordaram). Então fica marcado 

para o dia dez de abril às dezoito horas a nossa sessão. 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 esse dia de trabalho que ele nos abençoe; assim Cumprimento a 

mesa na pessoa do Presidente, Paulo Caldeira Burock Junior, nosso Vice, Marcio, 

o Secretário Thiago Gava, nosso assessor juridico, Dr. Moacyr; nossos colegas 

vereadores, a vereadora Graceli representando a mulher nesta Casa legislativa, 
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cumprimento todo o nosso plenário na pessoa do João Batista, os servidores. 

Nossos amigos internautas pelo facebook, que todos sejam bem-vindos a esta 

Casa. Neste primeiro momento quero deixar meus sentimentos a familia do senhor 

Geraldo Macedo e também. Volto no segundo expediente se for necessário. 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador Pedro de Oliveira Sampaio, 

com a palavra o vereador Claudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista 

(vereador):- Saudar a nossa Mesa Diretora na Pessoa do presidente e demais 

membros, os servidores desta Casa, vereadores, pessoas que nos acompanham no 

facebook. Presidente, nós temos alguns assuntos para esta noite, estamos muito 

felizes com a deliberação da pauta da sessão e eu não sei se tem algum projeto que 

será votado hoje. Gostaria de saber presidente se tem algum projeto...Já que o 

presidente está ocupado a gente retorna depois no grande expediente para 

manifestar. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, 

com a palavra o vereador Roberto Alemonge. Obrigado vereador, com a palavra o 

vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Primeiramente quero 

agradecer a Deus e em seguida cumprimentar o presidente desta Casa, Junior 

Burock, o vice Marcinho e toda mesa diretora, cumprimentar também os nobres 

colegas vereadores; a todos os funcionários que nos auxiliam nesta tarde. 

Cumprimentar o pastor, pastor “Marretão”, né! A Maristela, minha vizinha de 

Nossa Senhora Aparecida, o Batista é um prazer muito grande a presença de cada 

um de vocês aqui. Dizer para vocês que a caminhada é difícil, mas com trabalho e 

dedicação vamos seguir em frente. Por enquanto é só, muito obrigado e volto no 

segundo expediente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 
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vereador. Com a palavra o vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli 

(vereador):- Queria agradecer a Deus primeiramente por podermos estar aqui mais essa 

noite. Cumprimentar o Presidente Junior Burock, Marcio, Thiago, Dr. Moacyr,  todos os 

vereadores, aos funcionários, todos presentes aqui hoje, em especial a Graceli 

representando as mulheres nesta Casa. Cumprimentar ao Tonho, meu amigo pai do 

Eduardo, Tia Luzia, Sr. João, Maristela; sejam todos bem-vindos. Eu só venho a essa 

tribuna para defender o meu projeto. Eu estou pedindo esta iluminação da BR até o 

campo da Água Preta. Eles estão pedindo essa iluminação e  o asfalto até o campo. 

Porque tem gente que chega da faculdade e ali está acontecendo vários assaltos. Tem 

carro ficando estacionando em frente a igreja esperando o pessoal chegar; eu já tive 

gente da familia assaltada até mesmo de dia. Então venho a tribuna para fazer essa 

indicação para atender aos anseios da população. Peço que o prefeito possa ver com 

muito carinho. Sem mais, retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock 

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

da Conceição. Marcio Silva da Conceição (vice-presidente):- Boa noite a todos, 

boa noite ao presidente, ao secretario, ao Dr. Moacyr, aos funcionários desta Casa, 

aos nobres colegas, um abraço a Graceli, queria cumprimentar os nossos visitantes 

dessa noite, em especial ao Tõe, a sua mãe, a Maristela irmã do Gabriel que pra 

mim é como um irmão agora. Parabéns pelo seu irmão! Pela educação que ele 

tem, parabéns mesmo. João, Batista ta escondido. Gente eu queria é… nessa 

primeira fala, agradecer primeiro. Né? Ao Prefeito é… por ter realizado a nossa 

idicação lá no Campo Bom de Bola II no Alto Niterói. Né? Com a limpeza em 

volta do campo, e também aqui expressar a minha alegria, a minha satisfação, em 

depois de seis anos. Né? Completando esse ano sete anos de projeto é… aqui no 
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Parque de Exposição Scarpão, a gente ta estendendo aquela escolinha a partir do 

dia dezessete pro Alto Niterói, pra gente atender as crianças da cidade nova, lá do 

Alto Niterói lá em cima que não tem condições de vir até aqui em baixo. Né? Por 

ser a noite, as vezes os pais ficam preocupados, e a gente vai levar toda nossa 

estrutura daqui debaixo lá pra cima, pra gente poder ta atendendo essas crianças 

com muito prazer, com muita satisfação que eu venho aqui compartilhar isso com 

vocês. No segundo expediente eu venho falar sobre a indicação. Né? Que a gente 

ta propondo nessa noite ao Executivo. Desde já agradeço! Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado Vereador Márcio! 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, Gabriel é… que 

se empenham muito nos trabalhos, e nos ajudam, nos auxiliam em todos os 

trabalhos dessa Casa. Cumprimento os Nobres Colegas Vereadores na pessoa do 

Grande Lider Pedro Sampaio, Jovaci Duarte, amigo Roberto Alemonge, 

Vereadora Graceli representando as mulheres, Vereador Claudio Bernardes, 

Sandro Duarte Gariolli. É… cumprimento também os amigos que se fazem 

presente nos visitando nessa noite observando cada projeto, cada indicação, 

observando os trabalhos dessa Casa na pessoa do Roberto, Roberto Leal, na 

pessoa do João Batista que vai estar mencionando sobre a Rádio comunitária em 

breve na Tribuna, e… e a família de… de um homenageado nosso no Projeto de 
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Lei que se faz presente, que é o Antônio, Dona Luzia, e o Júlio César que não 

pôde estar presente mais estão aqui representando o Sr. Alcir Lima Barros é… a 

gente vem trazendo esse projeto de denominação de rua em homenagem ao Sr. 

Alcir que foi uma… uma pessoa muito importante no município, ele nos deixa 

saudades, conversando com a família, falando com a família que autoriza, e a 

gente precisa do voto de cada colega Vereador, para que esse projeto seja 

realizado é… também como um outro projeto nosso que… que também é 

denominação de rua, o homenageado Sr. Joenes Silva Santos, que é o… é… se a 

gente falar pai da Jane ali da Agricultura, todo mundo vai conhecer, Paulinha que 

trabalha ali na Saúde, também esse homenageado, que a gente precisa de… de 

homenagear, nomear essa rua, e precisa do voto de cada Colega Vereador, e 

também o projeto de rua, denominação de rua no nome do Sr. Airton. Né? De 

Oliveira Isidoro, que é o Sr. Airton Moto Serra que mora no Alto… morava no 

Alto Niterói, a família, também denominação de rua em homenagem ao Sr. 

Airton, temos também é… duas indicações que eu vou estar mencionando no 

próximo… no segundo expediente. É… cumprimentar também a pessoa do Eli, 

Renan e Maristela. Tá? E agradecer a presença de vocês, dizer que essa Casa, 

todos nós Colegas Vereadores, ficamos muito felizes porque os munícipes vem, 

participam, ouvem, participam de Tribuna Livre, e é isso que a gente precisa 

Vereador Pedro, transparência, precisa da Casa cheia, pra conhecer o trabalho do 

Legislativo e ver a importância que o Legislativo tem dentro do município e o 

trabalho que a gente consegue realizar. Volto no segundo expediente Presidente 

é… para dar continuidade as falas. Paulo Caldeira Burock Junior 
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(Presidente):- Obrigado Vereador Thiago Delorence Gava! Com a palavra a 

nossa Vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- 

Cumprimento a todos. Né? Que Deus nos trouxe até aqui, nos abençoando e vai 

continuar sobre nós com as bênçãos poderosas dele. Cumprimento a Mesa na 

pessoa do Presidente, Vice-Presidente Márcio, o nosso Secretário Thiago, Dr. 

Moacyr, Paulo Burock. Né? A gente fala só Juninho. Cumprimentar os 

funcionários da Casa que também estão aqui, os nossos Colegas que muito nos 

ajuda em tudo, e os Colegas Vereadores que não poderia também deixar de 

cumprimentar. Né? As pessoas que nos visitam aqui, nos prestigiando é… 

funcionários da Casa, a Luzia. Seja bem vinda Luzia! Maristela minha amiga do 

coração particular, Pastor João Batista que hoje vai estar com a Tribuna Livre 

aqui, trazendo uma informação boa, Renan, Roberto, que bom que vocês estão 

aqui. É. Nesse primeiro momento também quero agradecer já diante mão, as 

pessoas que estão aí de plantão no facebook. Né? Sendo é… multiplicadores. Né? 

De tudo que passa aqui, e compartilhando também, isso é muito bom. É… eu tive 

atentamente ouvindo é… um projeto do… do nosso Colega Sandro é… essa 

questão da… da extensão de rede elétrica. Né? Naquela comunidade é… é uma 

estrada vicinal. Né? Que muito vai ajudar as comunidades, hoje em dia não era 

nem pra ta sendo pedido. Né? Há um tempo atrás se falou em luz para todos, e 

nem todos ainda tem esse privilégio é… como se estivesse ainda precisando de 

favor, mais não sei porque que acontece, a gente até sabe que é questão também 

de orçamento, mais que bom. Bem lembrado, e essa questão também do olhar a 

necessidade, haja visto que hoje nós temos a questão da… do… dos assaltos. Né? 
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Dessa insegurança toda que tem. Então parabéns, e que outras comunidades 

também reivindicam e traga. Né? Pra que possa ser pedidos. E nessa semana nós 

temos uma reunião aqui nessa Casa. Né? Com alguns vereadores, os vereadores 

que não estavam presente por motivos particulares já dito. Né? É o Vereador 

Roberto e o Sandro foi justificado a ausência dos nobres colegas com os lojistas, 

que eles estão preocupados a questão da não realização da festa, que todos nós já 

sabemos o motivo, então se certa forma foi proveitoso, nós estávamos reunidos, 

conversando e colocando. Né? As claras o motivo e eles saíram daqui. Né? 

Consciente do papel do legislador. Né? Porque aqui nós estávamos também é. 

Com a presença da Secretária de Administração, que passou é… atento pra eles os 

números. Né? Consolidado de que como que o município está, o que está 

passando pelo município, a questão de orçamento. É… então esse momento eu… 

eu me encerro por aqui, voltando no grande expediente, pra que outros assuntos 

possam ser abordados. / Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

Vereadora Graceli Estevão! Gostaria de convidar o Vice-Presidente Vereador 

Márcio Silva da Conceição, para que assuma a presidência dessa Mesa para que 

eu possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos! Eu gostaria de começar 

cumprimentando todos que nos acompanham, cumprimentar todos aqueles que 

estão aqui na Casa. E já iniciar agradecendo ao nosso Prefeito, hoje que ele… fui 

convidado na verdade por um grupo de diretoras, a comparecer junto com elas no 

Gabinete, pra reivindicarem algumas condições como a Diretora Vanda esteve 

aqui na Casa na ultima sessão questionando redução que eles estão tendo nas 

gratificações de vinte e cinco por cento que foi deixada pela gestão passada, o 
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Prefeito acolheu o pedido das Diretoras, entende. Né? A necessidade que elas tem 

que seja acertado, essa correção. Né? No salário delas, e a gente vê essa 

necessidade e também a compreensão do Prefeito, então eu acho isso de grande 

valia, essa atenção que o nosso Prefeito tem dado a nossa população, essa atenção 

em escutar. Né? O olhar humano com as pessoas, as vezes a gente acha que o 

Prefeito é pra resolver tudo, mais só do Prefeito escutar tudo, já é um grande 

começo, já é um grande passo, e hoje eu estava reparando aqui a Vereadora 

Graceli falando aqui na Tribuna numa serenidade, numa tranquilidade, o quanto 

isso faz bem pra gente. Né vereadora? O quanto isso nos faz bem ouvir, escutar. 

Então eu acho que essa mesma serenidade que o nosso Prefeito tem acolhido a 

todos nós, isso tem feito a diferença. Né? Serenidade e também a seriedade, eu 

acho que isso sao dois pontos muito importantes. Né? Que o nosso municipio tem 

ganhado muito com isso. Eu queria também falar um pouquinho sobre a reunião 

que a vereadora colocou, que nós tivemos aqui com o comércio, que foi na ultima 

segunda feira, essa reunião foi solicitada pelo proprio comércio, e a Secretária de 

Administração como a Vereadora colocou, pontuou muitas é… com numeros. Né? 

Aquilo que o município tem perdido de arrecadação, tem sido um valor aí em 

torno de trezentos mil reais por mês, então o nosso municipio ele ta com perdas 

elevadas de arrecadação, e isso se faz em um momento critico da nossa economia 

nacional. Então a gente vê o acerto do nosso Prefeito em corte de gasto, as vezes a 

gente fica preocupado: Há o Prefeito da cortando tudo, o Prefeito ta fazendo isso, 

ta tendo dificuldade, mais a gente vê que já é o primeiro trimestre sendo fechado 

com grandes perdas, nós estamos falando aí mais de novecentos mil reais somente 



 

 

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 
 

no primeiro trimestre do ano de dois mil e dezessete. Então isso é uma realidade 

muito diferente do que nós tinhamos ano passado, então isso precisa ser  e chegar 

a compreensão da população, e também que todos possam entender o que nós 

estamos passando. No dia dezenove essa Casa vai receber uma palestra do 

SEBRAE, com a participação dos municípios de Atílio Vivácqua, Apiacá, 

Mimoso, Muqui e Alegre. Né? Vai ser as nove horas da manhã no dia dezenove 

aqui nessa Casa, com intuito de reestruturar os nossos municipios de forma 

economica, então deixo aqui o convite a toda população Atiliense a estar 

participando conosco aqui nesse dia dezenove, e no dia dez de abril, essa Casa 

também receberá uma outra palestra com o Sr. Otávio Ladeira Ex Secretário do 

Tesouro Nacional da união. Então vai ser explanado muito em relação a economia 

nacional. Então acho de grande valia que todos nós participemos no dia dez às 

10h. Muito obrigado. Marcio Silva da Conceição (Presidente ad’ hoc):- Volto a 

vice-presidência e passo a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Ao Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua de João 

Batista Machado dos Santos. Exmo. Sr., Eu, João Batista Machado dos Santos 

venho pedir tribuna livre para falar sobre rádio comunitária. Sem mais para o 

momento. O  que acontece, nós estamos regulamentando a questão da tribuna para 

ser solicitada com dois dias de antecedencia; então eu gostaria de informar ao sr. 

João e aos senhores vereadores essa questão. Com a palavra, por tres minutos, o 

sr. João Batista Machado. João Batista Machado (tribuna livre):- Quero 

cumprimentar a todos, boa noite. Eu acho muito dificil falar com tres minutos 

porque eu estou acostumado a falar na rádio por 4 horas. Eu já vi pessoas aqui 
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falando por 21 minutos, mas vou tenrar resumir o máximo que eu puder; quero 

agradecer a presença do sehor, Presidente. Pra quem não sabe eu sou conhecido 

como marretão na rádio cidade sim gospel, moro no Alto Niteroi há 14 anos, moro 

em Atílio há 20 anos, tenho dois filhos que trabalham na GAO, a gente tem 

realmente tem buscado melhorias na questão de segurança pública. Como o meu 

alvo é comunicações, eu sou formado em jornalismo, nós estamos desenvolmento 

um trabalho em Marapé para colocar uma rádio comunitária, porque nós tinhamos 

uma rádio falando aqui que procedia na administração do nosso amigo, mas 

parece que não tem a rádio agora. Eu fui um dos fundadores da rádio comunitária 

de Muqui e Atílio Vivacqua ainda não tem; então eu queria a ajuda dos colegas 

vereadores na questão burocratica, de documentações da rádio. Eu não tenho 

poder para isso, mas os colegas vereadores têm.  Eu tenho todos os documentos 

aqui da rádio. Tenho todos os documentos da rádio litoranea de marataízes. Já 

trabalhei na rádio diocesana que é uma rádio privada da igreja católica hoje. Então 

imagina essa sessão sendo transmitida na rádio e todos sendo assistidos pelos 

vereadores. Nesse um minuto presidente, eu queria pedir uma reivindicação para o 

bairro Alto Niteroi para que pudesse colocar vigia lá, pois está tudo defasado. Eu 

gostaria que também que os senhores vereadores pudessem enviar um oficio ao 

prefeito para resolver a questão da creche, porque as mães e os pais que v~em 

buscar seu filho precisam esperar debaixo de um sol de 40°C e quando está 

chovendo, ficam debaixo da chuva e os brinquedos ali precisam de vigia, porque 

se não vai ficar tudo quebrado. Eu queria ter mais oportunidades para poder falar, 

mas se tiver como já deixar pronto um pedido de tribuna livre para semana que 
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vem agradeço. A minha rádio está a disposição de todos os vereadores. Teho 

outros assuntos para falar em questão a saúde, mas vou deixar para quarta-feira 

que vem. Quero agradecer ao prefeito pelo trabalho e carinho que tem com a 

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

prosseguimento aos nossos trabalhos, eu gostaria de informar ao sr. João que 

nesse proximo dia 10, estará aqui a presidente nacional das rádios comunitárias do 

Brasil. É a pessoa responsável pela organização de todas as rádios; ela é irmã do 

nosso homenageado ausente, Otávio Ladeira. Aberto o grande expediente e com a 

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

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

Saudar as pessoas da Mesa Diretora, as pessoas que nos assistem pelo Facebook, 

aos colegas vereadores. Quero fazer só uma ressalva ao pastor João Batista que 

falou sobre a questão da escola do Alto Niteroi. Nós protocolamos nesta Casa uma 

indicação para contrução que um abrigo seja feita naquela escola municipal e, até 

o presente momento, estou aguardando com muita ansiedade o cumprimento. E a 

questão dos brinquedos, nós não fizemos indicação, mas realmente, presidente, 

eles estão sendo danificados, estão soltos e seria bom que dentro da legalidade que 

nós possamos encaminhar... ou da remontagem porque estão todos danificados 

mesmo perto da quadra. Fizeram uma limpeza no campo de bom bola, mas 

esqueceram de um fio que está correndo risco de dá choque. Então tem que ser 

revisto a parte elétrico; tem fio exposto lá e gente correndo risco de vida, então 

temos que fazer uma manutenção lá porque depois que morrer não tem solução 

não. É prevenção. Nós temos uma preocupação e essa preocupação ela vem 
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acontecendo... nós solicitamos na última sessão, uma parceira para nós podermos 

estar sentando para ver o acúmulo de exames, que eu acredito que foi bem dito 

aqui. Eu em momento nenhum vim para cá fazer crítica, eu fui chamado a 

secretaria de saúde para ver uma possibilidade vereador Jovaci, de acabarmos com 

o acúmulo de exames. No dia em que eu tiver que criticar é Cláudio Bernardes 

Baptista. Se já tem quase mil conforme foi dito, no final do ano terá muito mais. 

Então nós estamos aí deliberando pedindo parceria dentro da legalidade e 

regimentais. A questão das indicações já enviadas por este vereador, a gente está 

muito ansioso, mas nós aguardamos porque sabemos das dificuldades. Nós hoje 

fomos fazer uma visita, vereador Sandro, a 4 linhas de onibus escolar e os nossos 

onibus se não fizermos a poda das arvores vão ficar bem danificados. Quero dizer 

que sou favoravel a todas as indicações, temos que aguardar e tenho certeza que 

seremos atendidos pelo Prefeito. Quando o prefeito acolhe nossas indicações, 

nossas sugestões e trabalhamos juntos, não tem como dá errado. Atílio Vivacqua e 

primeiro lugar; porque nós temos que deliberar vereadora Graceli pelo melhor. Eu 

falo para Atílio Vivacqua e vereadores, contêm comigo, porque podem não 

acreditar, mas eu não tenho problema pessoal com ninguém. Eu estou nesse 

município há 24 anos, vereador Pedro, e eu me sinto atiliense, me sinto 

profundamente atiliense e parte deste local. E digo ao prefeito Almir, estou a sua 

disposição. Muito obrigado e boa noite. Marcio Silva da Conceição (vice-

presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Roberto Alemonge. 

Obrigado Vereador, com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte 

Lopes (vereador):- Goastaria de estar agradecendo as pessoas que não se 
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encontravam no meu primeiro expediente. Entrando um pouquinho no assunto do 

Claudio, quero dizer que problemas nós temos muitos e estamos aqui para arranjar 

uma solução e fazer uma parceria construtiva. Acredito que em breve os 

problemas serão solucionados, porque falta as coisas acotecerem legalmente. 

Gostaria de estar pedindo ao presidente desta casa que fizesse um requerimento ao 

DER-ES que, onde eu fui, em Córrego da Fama, as margens do cominho do 

campo está toda suja. Como a pouco estava conversando com o vereador Cláudio 

e o vereador Roberto, eu disse o seguinte, nossas divisas nós temos alguns 

problemas como Cachoeiro, Muqui, kennedy... E pra finalizar, quero agradecer a 

Deus mais uma vez, a todos que vieram, aos internautas, meu coração está 

grandemente agradecido pela nossa legislatura. Gostaria de deixar registrado aqui 

um momento de tristeza que eu passei na segunda-feira a noite, eu tive segunda 

feira nos jogos de futebol de areia e eu presenciei uma cena muito feia no esporte. 

Eu presenciei o policial Siqueira e o policial Alvarenga; eles foram intermediar 

uma confusão, o Siqueira chegou com toda educação, tentaram conter o indivíduo, 

mas não teve jeito, eu fiquei preocupado com os policiais e eles não tiveram 

sucesso, o Siqueira levou um tombo, pediu reforço, rapidamente chegou mais 

duas viaturas e nós não podemos permitir que essas pessoas que fazem uma coisa 

absurda dessas façam esse tipo de coisa, eles devem tomar um gancho legal. Isso 

aí me deixou muito triste, nós temos que rever isso com atenção e seriedade. Já 

aconteceu no passado e se nós não tomarmos providências, uma hora não vai ter 

jeito, vai acontecer uma tragédia. Muito obrigado e boa noite. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- obrigado vereador, com a palavra Sandro Duarte. 
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Sandro Duarte Gariolli (vereador):- gostaria de cumprimentar a todos que não 

estavam aqui no primeiro expediente. Queria agradecer a câmara de Cachoeiro 

por ter acatado o nosso pedido tão bem, por ter nos assistido; ao Alexandre 

Maitan, Luizinho Tereré. Agradecer a todos os deputados que votaram a favor 

para trazer essa terra para o nosso município. Queria também parabenizar o 

prefeito Almir pelo tipo de ensaibramento que está sendo feitas nas estradas do 

interior. Está sendo feito tudo com muita responsabilidade. Agradecer também 

porque foi feita a estrada da Roseira. Agradecer ao prefeito por estar olhando a 

cara de marapé, ajeitando muita coisa, uma revitalização da nossa cidade. 

Aproveitando o gancho, gostaria de falar do produtor que está tendo dificuldades 

mas quem tem que passar dificuldades é a prefeitura, não o produtor rural. Então 

quero parabenizar ao prefeito pelo pulso firme, pelas decisões serenas. Quero 

agradecer os nobres colegas do facebook e sem mais para o momento, retorno a 

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

vereador, com a palavra o vereador Marcio Silva. Marcio Silva da Conceição 

(Vice-presidente):- Eu queriqa desejar boa noite as pessoas que chegaram depois 

das minhas falas, parabeizar a fala dos vereadores, a gente tem que reconhecer e 

parabenizar de forma sincera. Queria falar aqui da minha indicação que também é 

da aquisição de um bebedouro e até agradecer o prefeito por já ter colocado um 

bebedouro no scarpão para as pessoas da academia que precisam; parabéns ao 

perefeito. O vereador Márcio Silva da Conceição, PSB, com assento nesta Casa de 

Leis, vem à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Atílio Vivácqua - ES, indicar a medida de relevante interesse público, que a seguir 
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passa a expor.CONSIDERANDO que é atribuição deste vereador fiscalizar o 

andamento dos serviços públicos desta cidade no intuito de contribuir para que 

sejam sempre oferecidas as boas e necessárias condições de vida, de locomoção, 

de saúde e de segurança, dentre outras, aos munícipes de Atílio Vivacqua; 

CONSIDERANDO que na unidade de Saúde do Bairro Alto Niterói passam, em 

média, 125 a 150 pessoas diariamente, para atendimento médico e outras 

demandas. CONSIDERANDO ainda que o referido aparelho já passou por várias 

reformas, todas mal sucedidas e que os funcionários precisam trazer água de suas 

casas para consumo. Indico a aquisição de um novo bebedouro para o Posto de 

Saúde Almerinda Barbosa, localizado no bairro Alto Niterói. Informo ainda que 

para atender a grande demanda de pacientes do referido Posto, faz-se necessário 

um Bebedouro maior que o atual. Caso a implementação da medida pleiteada não 

seja de competência deste poder, seja a presente demanda encaminhada ao órgão 

competente para que proceda a indicação. O bebedouro foi reformadso, mas não 

atende a demanda daquele posto, então aqui a indicação é que seja feita uma 

aquisição de um novo bebedouro que atenda aquela demanda. Passo a palvra ao 

presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- obrigado vereador, 

com a palavra o vereador Thiago Gava. Thiago Delorence Gava (vereador):- 

presidente, eu fico muito feliz de ver a interação dos coloegas vereadores em prol 

aos nossos municípes. Hoje nós estamos aqui também e esperamos nomear três 

ruas que temos até as familias aqui representando, que é o Alci Lima Barros, nós 

precisamos nomear essas ruas para que nós possamos e o municípe possa receber 

as correspondencias em sua residencia. Nós temos aqui uma demanda de quase 40 
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ruas, eu e o vereador Claudio votamos favoraveis aos projetos do vereador 

Marcio, e de um outro vereador; hoje nós temos esses tres projeto e nós 

precisamos do voto de cada um dos senhores. Tenho algumas indicações como o 

ponto eletronico nos postos de saúde. E em conversa com a população esta 

semana, a população está satisfeita. Os médicos estão começando o atendimento 

no horário certo. Tenho também três requerimentos presentes na Casa sobre 

quebra-molas e venho hoje fazer também duas indicações ao poder executivo a 

referido indicação n° 38 é de um redutor de velocidade na Rua Primo Luiz 

Batista, a rua dos correios. A nossa maior preocupação nesse sentido é previnir 

um acidente, um atropelamento, enfim, para que não aconteça algo pior. Tenho 

uma indicação de um redutor de velocidade em frente a escola que o pasto João 

Batista comentou aqui. A prevenção é que se tem um redutor de velocidade é que 

a velocidade será menor em frente essa escola, são essas as minhas indicações 

para a proxima sessão tenho mais uma indicação a ser colocada na casa. E já 

gostaria de deixar registrado que a prefeitura possa ceder o segundo andar da 

secretaria de meio ambiente à secretaria de saude. Parece que a secretaria de saúde 

é grande, mas dentro dela tem uma série de setores que o atual espaço não contece 

atender adequadamente. Se nós tivermos aquele espaço do meio ambiente, nós 

vamos conseguir adequar um espaço digno que adeque ao nosso trabalho. No 

mais eu gostaria de parabenizar cada vereador que vem a esta tribuna defender, 

fazer um requerimento e fazer um projeto de lei. Boa noite a todos e Deus 

abençoe. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- obrigado vereador, com 

a palavra a vereadora Tia Graceli. Não? Obrigado vereadora. Gostaria de solicitar 
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o vice-presidente Marcio que assuma a presidencia.  Eu tenho duas indicações a 

serem tratadas aqui esta noite e eu queria começar uma que pra mim é muito 

especial que é a indicação de criação do parque industrial do municipio de Atílio 

Vivacqua. O vereador Paulo Caldeira Burock Junior, PDT, com assento nesta 

Casa de Leis, vem à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Atílio Vivácqua - ES, indicar a medida de relevante interesse 

público, que a seguir passa a expor. Considerando o potencial do Município de 

Atílio Vivacqua em abrigar indústrias de vários setores comerciais; Considerando 

a necessidade de alavancar o desenvolvimento econômico do município para 

melhora da qualidade de vida de seus cidadãos;  Considerando a Ordem de 

Serviço para a construção do  Porto Central, complexo industrial portuário 

multipróposito em desenvolvimento, no Município de Presidente Kennedy/ES, sul 

do Estado do Espírito Santo, em uma área de aproximadamente 2.000 hectares. 

Considerando a possibilidade de inclusão do sul do Espírito Santo na SUDENE a 

fim de “promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de 

atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia 

nacional e internacional”. Considerando que a BR 101 é uma das principais 

rodovias do Brasil, responsável por grande parte da movimentação da economia 

nacional; Considerando que a instalação de novas empresas dentro do município 

aumenta a arrecadação de impostos tais como o ICMS, entre outros e provocam a 

geração imediata de novos postos de trabalho. Considerando ainda a facilidade de 

acesso aos meios de transporte ferroviário e marítimo que o Parque Industrial de 

Atílio Vivacqua teria através da BR 101 e do futuro Porto de Kennedy, 
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respectivamente. Por fim, pelas considerações acima expostas, Indico: A criação 

de um parque industrial dentro do município de Atílio Vivacqua, as margens da 

BR 101, que busque atingir o desenvolvimento sustentável dentro dos pilares 

ambiental, econômico e social. Eu já quero agradecer alguns vereadores que 

abraçaram essa indicação comigo como o vereador Sandro que está fazendo uma 

ponte entre o proprietario, o vereador Marcio, Graceli, Roberto, então u vejo que 

quanto mais eu puder agregar força a esse projeto é muito bom. Quanto mais nós 

nos prepararmos para esse desenvolvimento com a instalação do porto de 

Kennedy, melhor será, porque ninguém no sul do estado está preparado para o 

desenvolvimento com a instalação do porto de Kennedy e se Atílio Vivacqua der 

esse passo hoje, nós estaremos na frente de todos os municípios de Atílio 

Vivacqua. Eu tenho uma outra indicação que pode parecer um pouco mais 

simples, mas que tenho certeza que é de grande valia; é a indicação de acerto de 

calçamento da rua Elisa Galvão Barbieri, uma das principais ruas de acesso ao 

bairro Alto Niteroi. Quero pedir até o apoio do líder do executivo nesta Casa, o 

apoio sobre esta indicação, que possa levar o prefeito a importnacia das 

indicações. Inclusive já conversei com o prefeito e ele demonstrou interesse e 

como houve interesse de ambas as partes, a gente chega lá. Por hoje é só uma boa 

noite. Marcio Silva da Conceição (presidente ad’ hoc):- Volto a vice-

presidencia, passo a palavra ao presidente. . Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Vamos colocar os nossos projetos em votação p projeto de 

resolução n° 06/2017 que CONCEDE O TÍTULO HONORÁRIO DE HONRA 

AO MÉRITO A MEMORÁVEL HOMENAGEM PELOS RELEVANTES 
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SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA-ES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 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. Aprovado por 

unanimidade o projeto de Resolução n° 06/2017. Em votação projeto de lei n° 17/2017 

iniciativado do vereador Marcio Silva da Conceição, Oficializa denominação de rua no 

município de Atílio Vivacqua. 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):- 
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favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Marcio Silva 

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

unanimidade o projeto de lei n° 17/2017. Em votação projeto de lei n° 1/2017 

iniciativado do vereador Thiago Gava, Oficializa denominação de rua no município de 

Atílio Vivacqua. 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. Aprovado por 

unanimidade o projeto de lei n° 18/2017. Em votação projeto de lei n° 19/2017 

iniciativado do vereador Marcio Silva da Conceição, Oficializa denominação de rua no 

município de Atílio Vivacqua. 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:- 
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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 projeto de lei n° 19/2017.  Em votação projeto de lei n° 20/2017 

iniciativado do vereador Thiago Delorence Gava, Oficializa denominação de rua no 

município de Atílio Vivacqua. 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. Aprovado por 

unanimidade o projeto de lei n° 20/2017. Declaro por encerrada a 8ª 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, 05 de abril  de 2017. 
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