
 

 

1 

“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 
 

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2017.  

Aos dez 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 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 terceira 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 vereadora Graceli 

Estevão para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Provérbios 

capitulo 21, versículo 1 a 07 (vereadora 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 terceira 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? 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”. Indicação n° 48/2017, iniciativa Thiago Delorence Gava, 

INDICA A INSTALAÇÃO DE PLACA DE TRANSITO NO CENTRO DO 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Indicação n° 49/2017, Márcio Silva da 

Conceição, INDICA A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FEIRA 

DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO 

VIVACQUA. Indicação n° 50/2017, Márcio Silva Conceição, INDICA A 

AQUISIÇÃO DE LATÕES DE LIXO PARA A ESTRADA CAMINHO DO 

CAMPO, LOCALIDADE CÓRREGO DA FAMA, NESTE MUNICÍPIO DE 

ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Ata da Sétima Sessão 

ordinária de 2017. Indicação n° 51/17, Vereadora Graceli Estevão Silva, Indica a 

implantação do programa IPTU Premiado no Municipio de Atílio Vivacqua. Sem 

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

Junior (Presidente):- Dando prosseguimento a nossa sessão, fica aberto o 
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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, para que possamos continuar a exercer os 

nossos trabalhos nesta Casa. Cumprimentar a Mesa em nome do Vereador Júnior, 

cumprimentar os colegas vereadores a vereadora Graceli, a todos que nos assistem 

aqui neste plenário. O projeto n° 22/2017, por determinação do Prefeito, declaro 

que o senhor poderia tirar o projeto de tramitação por uma questão de já está 

resolvida a situação. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- A Mesa 

aceita o seu pedido de retirada de tramitação do projeto n° 22/2017. Pedro de 

Oliveira Sampaio (vereador):- Obrigado presidente e aos colegas vereadores por 

entenderem a situação. Gostaria de informar que o prefeito já se encontra 

atendendo ao produtor rural com a máquina “patrol”, não posso falar agora o 

nome dos produtores, mas o trabalho está sendo feito. Antes de terminar meu 

expediente e já que temos uma sessão vazia no que diz respeito ao quantitativo de 

projetos, se vossa excelência não se importar eu precisava me retirar da sessão; 

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

Com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- 

Quero agradecer a Deus por mais essa noite, mais esse dia de trabalho e, em 

seguida, 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; 

Encerro aqui minhas falas no pequeno expediente e voltarei no grande expediente. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra 
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o vereador Roberto Alemonge. Com a palavra a vereadora Graceli 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 facebook e 

todos os presentes. Eu retorno no grande expediente para estar falando da minha 

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

com a palavra Sandro Gariolli. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. 

Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Saudar a composição da Mesa 

Diretora; saudar os vereadores, os servidores desta casa e as pessoas que nos 

acompanha no Facebook. Só vim neste primeiro expediente, presidente, para 

referenciar algumas situações do nosso município, que nós temos alguns 

questionamentos da popuação quanto ao posicionamento da questão de máquinas, 

hoje tive uma senhora do Serrote reclamando que teve que fazer o escoamento da 

produção dela com recurso dela; então estou pedindo que possa estar havendo 

amplitude de atendimento a todos. Um outro questionamento é sobre o 

medicamento que o nosso município ganhou de outro municipio, uma quantidade 

boa e, informações que tive, a secretária não liberou o carro para buscar o 

medicamento. Se eu soubesse disso eu mesmo iria buscar no meu carro, pois num 

periodo de crise como esse não podemos deixar passar uma oportunidade dessas, 

pois estamos em economia total. E que o Almir possa estar decretando neste 

município, presidente, o meio funcionamento até para conter despesas. Que o 

Almir possa estar decretanto no município o meio período para tentar amenizar 
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essa crise e assim estaremos economizando uma série de coisas. No grande 

expediente retornamos com outros assuntos. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- obrigado vereador, com a palavra o vereador Thiago Gava. Thiago 

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

de trabalhos nesta 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 e 

todos os presentes. Gostaria de falar um pouco sobre a renião que eu mais o 

presidente participamos na comunidade Alto São José; foi muito proveitosa, a 

comunidade está de parabéns, nós chegamos a expor nossos projetos e a 

comunidade de imediato solicitou iluminação pública na rodovia que vai desde a 

entrada para a localidade de Vila Nova até a igreja de São José Operário. No 

grande expediente eu retorno e volto a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

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

Marcio. Obrigado. Convido o vereador Márcio para que assuma a presidencia 

para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, gostaria de 

cumprimentar a Mesa Diretora e todos os presentes. Quero falar sobre dois 

assuntos importantes, hoje eu fiz uma visita, junto com o sr. Ademir Torres, a 

SEME e a algumas escolas do município e pudemos observar situações 

desagradáveis, principalmente da empresa que está fornecendo carne a essas 

escolas, hoje nós fomos ver a entrega de um tipo de carne que foi licitada, se não 

me engano, a vinte e poucos reais e dentro do pacote nós vimos outro tipo de 

carne que não é a pedida. Nós estamos pagando por uma carne cara e recebendo 
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uma carne barata. Isso nós não podemos aceitar, isso precisa ser apresentado ao 

Conselho Municipal de Educação. Estão atrasando a entrega dos produtos. Hoje 

as crianças estão comendo arroz, feijão e canjiquinha pura, triste realidade. A 

população precisa estar alertada e ciente do que está acontecendo. Gostaria de 

pedir ao prefeito sobre a questão do reajuste do servidor. Muito obrigado e boa 

noite. Dando prosseguimento, vamos abrir o segundo expediente e registrar a 

ausência do vereador Pedro de Oliveira Sampaio e com a palavra o vereador 

Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Boa noite a todos. A respeito 

da comunidade Serrote, na ultima sessão eu tinha cobrada a questão de mato na 

estrada, eu acho que o prefeito já era ter conversado com os vereadores para que 

nós pudessemos fazer alguma coisa para melhorar essa situação, espero que o 

outra patrol venha funcionar. Pois a estrada principal da comunidade Alto Santa 

Maria e Indepedencia está muito prejudicada e o pessoal tem reclamado demais. 

Gostaria também de falar sobre uma coisa muito boa, que nós estamos em um 

bom periodo de chuva; quem plantou feijão, vai colher, quem plantou milho vai 

colher, então o produtor está feliz da vida, mas nós também temos que melhorar 

para que melhore cada vez mais. Muito obrigado a todos e muito obrigado. Paulo 

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

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

noite a todos. Como disse os senhores vereadores, as comunidades precisam de 

Máquinas, todas as comunidades precisam de máquinas, só que nós,vereadores, 

temos que ter paciencia. Então eu vim para agradecer ao prefeito. Até sexta-feira, 

acredito que estará tudo finalizado, tudo certinho. Um abraço e boa noite. Paulo 
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Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra a 

vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Ao retorno do 

segundo expediente, gostaria de parabenizar o Dr. Moacyr, que deus continue 

multiplicando todo conhecimento em sua vida. Foi apresentado aqui a minha 

indicação que foi o IPTU premiado, que só vem contemplar a arrecadação do 

município. Já temos municípios que aderiram ao programa e obtêm muito 

sucesso. A questão do premio, você se pregunta, você vai premiar, mas você vai 

gastar? Aí fica a critério do gestor a conseguir patrocinio junto as grandes 

empresas, fica aberto para que o município possa estar tendo mais essa alavanca 

na questão da arrecadação. Meu muito obrigado e uma boa noite. Paulo Caldeira 

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

Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Queria cumprimentar a 

Mesa e todos aqui que nos prestigiam aqui nesta Sessão. Queria faalr um pouco 

dessa sacanagem que está acontecendo com a carne, pois o prefeito não tem 

condição de fiscalizar tudo; isso não é uma crítica ao prefeito porque ele não tem 

condição de fiscalizar tudo, mas é um alerta e provar que ele também nos ouve. 

Gostaria de parabenizar mais uma vez pelo saibramento em ajuda aos produtores 

rurais de nosso municipio. Sem mais, retorno a palavra ao presidente. Paulo 

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

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

Referente a questão de iluminação pública, a comunidade de Córrego da Faam, 

novamente me questionou que aquela rodovia está com várias lâmpadas apagadas. 

Nós já entramos em contato com a prestadora de serviços e segundo eles, iriam 
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resolver essa semana. Eu queria registrar aqui que estava na rua principal perto da 

Casa do Presidente, inclusive, gostaria de pedir a sensibilidade do presidente para 

o assunto que, gente, se na Avenida Carolina fraga não colocar redutor, vai matar 

pessoas. Os nossos cidadãos estão empinando moto da curva da casa do 

presidente até a ponte. Fala quem quiser do quebra-mola, mas para a segurança 

pública é só o quebra-mola mesmo, não se pode mais ficar uma criança na rua 

não. Essa semana eu presenciei um acidente próximo a escoloa Guiomar poderia 

ser muito pior; não sei se vocês sabem, mas aquela estrada que dá acesso a escola 

é mão e contramão, então aquilo vira uma confusão, principalmente no horário de 

saída das crianças, pois tem carro de pais que vem buscar seus filhos, onibus, 

pedestres. Então eu gostaria que essa estrada fosse só a entrada e a saída fosse a 

outra rua ao lado da secretaria de meio ambiente. Isso ajudaria muito a logistica 

de veiculos proximo a escola, além de garantir a segurança das pessoas. Quem 

ama cuida e eu vou cuidar desse mandato muito mais que dos outros. Paulo 

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

vereador, Thiago delorence Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- 

Retorno ao segundo expediente, parabenizando novamente ao Jovaci e ao nosso 

Procurador pelo aniversário de cada um. Gostaria de estar iniciando um assunto 

importante que é a implantação de uma placa de trânsito R26 (siga em frente) no 

cruzamento do centro da cidade para o condutor que vem da Rua Florcinda Leal. 

Com a instalação da referida placa o condutor poderá apenas seguir em frente 

rumo à rua Joaquim Moraes ficando, portanto, proibido de virar a direita (sentido 

rodoviária) ou a esquerda (sentido Linha férrea). Gostaria de parabenizar a 
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vereadora Graceli pelo IPTU premiado, uma grande iniciativa que vem de 

encontro a melhora dos nossos munícipes. Gostaria também de parabenizar o 

vereador Cláudio de levantamento da carne. O presidente, junto com o Ademir, 

que fazem parte do conselho, está fiscalizando e assim seguindo. Gostaria de falar 

com o vereador Cláudio sobre o reajuste de horário. Sou servidor público, cumpro 

o meu horário, as vezes não participo de algumas convocações que o presidente 

faz pra ser firme com o meu horário e o que vossa excelência colocou é uma 

situação que nós temos que nos atentar. Se hoje a gente tá em crise e a gente não 

consegue reajustar o salário do servidor, tem que se pensar em uma alternativa. 

Vamos nos unir, sentar com o prefeito e ver o que pode ser feito. Sem mais para o 

momento, retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

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

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

parabéns aos aniversariantes, aos servidores e todos os presentes. Eu queria falar 

das minhas indicações. A primeira indicação é a instalação de luz elétrica nas 

proximidades e/ou nas barracas da Feira da Agricultura Familiar localizada dentro 

do parque “Scarpão”. Isso ajudaria muito ao produtor rural que poderia fechar 

mais tarde e ajudaria também aos proprios servidores que poderiam sair da 

trabalho e chegariam na feirinha a tempo. A minha outra indicação é um pedido 

muito forte da comunidade que solicitam a  aquisição de latões de lixo para que 

sejam colocadas no decorrer do percurso da rodovia caminho do campo, 

localidade Córrego da Fama, próximo as moradias. Indico ainda a limpeza das 

margens da referida rodovia que se encontra acúmulo de mato. Uma boa noite a 
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todos e retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador. Já aproveito para pedir ao senhor que possa 

assumir a presidencia para que eu possa fazer uso da palavra. Retorno ao grande 

expediente pegando o gancho da questão do maquinário; nós estamos vendo 

situações críticas sendo deixadas de lado por esta casa, como a questão do 

hospital, questão da Cesan, da merenda escolar, não podemos de deixar de 

fiscalizar o executivo para ter uma máquina na mão. Eu finalizo mais uma vez 

questionando, a gente precisa ver quem está nos assessorando. Márcio Silva da 

Conceição (vice-presidente):- Volto à vice-presidencia. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Obrigado. Dando prosseguimento, vamos colocar em 

votação a ata da 7ª sessão ordinária. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- 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 dos presentes a ata da 7ª 

sessão ordinária. Aberto o horário de liderança. Com a palavra a vereadora Graceli 

Estevão, líder do PR. Graceli Esvão Silva (vereadora):- Eu só voltei neste horário 

de liderança para falar mais uma vez do IPTU porque tudo é investimento para o 

município; na saúde, no social, na educação, na agricultura. Então vamos pedir a 
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Deus para que o prefeito sancione e possa colocar em prática. Obrigada. Nada mais 

havendo deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e, em nome de 

Deus, encerrou a 13ª Sessão ordinária de 2017, 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, 10 de maio  de 2017. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


