
 

 

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 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2017.  

Aos dezessete 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 quarta 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 Cláudio 

para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Provérbios capitulo 01, 

versículo 8 a 17 (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 quarta 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 se encontra de atestado médico. 

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° 24/17, Cláudio 

Bernardes, Oficializa  denominação de via pública no município de Atílio 

Vivacqua-ES "Pedro de Assis Gava" e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

26/17, Poder Executivo, Altera dispositivos da lei municipal n° 360, de 29 de 

novembro de 1996 e dá outras providências. Projeto de lei n° 27/17, Mesa 

Diretora, Altera a lei n° 796/2009 e dá outras providências, Projeto de Lei n° 

28/17, Paulo caldeira Burock Junior, REGULAMENTA A CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 

ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Lei 

substitutivo n° 29/17, Dispoe sobre a criação, composição, competencia e 

funcionamento do conselho municipal de esporte e lazer CMEL. Projeto de Lei n° 

30/17, Poder Executivo,  Dispõe sobre o registro, a esterilização, a adoção e o 

controle ético da população de equinos e bovinos no município de Atílio 

Vivacqua e dá outras providências. Pedido de Tribuna livre do senhor Carlos 

Roberto Rodriguez Tosta. Sem mais para o momento, retorno a palavra ao 

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

prosseguimento a nossa sessão, fica aberto o primeiro expediente com o tempo de 
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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. Só vim aqui neste 

primeiro momento para cumprimentar a todos e no segundo expediente retorno. 

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

Com a palavra o vereador Sandro Gariolli. 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 

pessoado Dr. Moacyr, cumprimento a cada servidor e vereador dessa Casa e todos 

os presentes. Neste primero momento gastaria de utilizar a tribuna para agradecer 

o espaço que esta Casa cedou ao curso de dicção e oratória; foi muito bom, a 

equipe gostou do espaço, parabenizou a organização da Casa, foram 26 

participantes e estamos esperançosos com mais cursos. Muito obrigado. Paulo 

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

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

primero expediente gostaria de estar saudando a composição da Mesa Diretora; 

saudar os vereadores, os servidores desta casa e as pessoas que nos acompanha no 

Facebook. Eu vim a este primero expediente também para falar sobre algo muito 

sério; o nosso índice de abuso infantil está aumentando demais e nós como 

vereadores temos a obrigação de saber o motivo que está causando isso. Para se 
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ter uma ideia, as ocorrencias que tivemos até o mes de abril já ultrapassaram o ano 

de 2016 todo. O nosso povo está sem seguraça, nossa cidade está com medo. 

Acabou toda aquela sensação interiorana. Nesse pequeno expediente eu quis 

adiantar esse assunto, mas retornarei no segundo expediente. Muito 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 esse dia, essa noite e, em seguida, agradecer ao presidente desta 

casa, o secretário Thiago, o nosso assessor jurídico Moacyr, os nobres colegas 

vereadores, os funcionários que nos auxiliam, cumprimentar todo o plenário; Vim 

aqui nesse expediente para deixar bem claro um assunto que tem atrapalhado a 

vida muitas pessoas de nosso município que é o nosso TRANSPOP. A 

comunidade de Flexeiras está sofrendo muito pela manhã e peço aqui que seja 

feita uma melhoria. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador, com a palavra a vereadora Graceli. 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 

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

assistem pelo facebook e todos os presentes. Volto no segundo expediente para 

falar da pauta do dia. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

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

vereador Thiago gava para que assma a presidencia desta casa para que eu possa 

fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, eu queria parabeizar ao prefeito pela lei 

dos animais que foi lida hoje. Eu também entrei com um projeto de lei muito 
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semelhante, mas acredito que um projeto vem complementar o outro. Nós 

segaremos a uma proposta única para o nosso município. Muito obrigado. Pedido 

de tribuna do Senhor Carlos Roberto Rodriguez Tosta, tempo de 5 minutos. 

Carlos Roberto Rodriguez Tosta (tribuna livre):- Boa noite a todos. Eu vim aqui 

reivindicar o espaço público, que é do povo. E ão está sendo adotado um espaço 

público porque a pessoa que está mandando está colocando um horário. Eu acho 

que vocês vereadores precisam ver onde está o direito do povo e precisam 

investigar. Eu acho que está faltando colocar um horário para que as pessoas que 

trabalham possam também utilizar o espaço do jogo de Bocha. No mais, muito 

obrigado e boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. 

Dando prosseguimento, vamos abrir o segundo expediente, com a palavra o 

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

Quero falar a respeito de algumas falas dos vereadores, o vereador Jovaci falou do 

transporte popular; o prefeito já está buscando uma emenda para estar melhorando 

o transporte. O projeto dos animais é muito importante para o município, pois 

estará evitando uma série de acidentes nas rodovias. Muito obrigado. Paulo 

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

vereador Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Primeriamente 

quero agradecer a Deus por mais essa noite aqui reunidos. Queria parabenizar a 

Graceli pelos 37 anos de matrimônio. Parabenizar também ao prefeito e agradecer 

pela contratação da doutora médica Veterinária. Quero agradecer ao deputado 

Bruno pelo que vem fazendo pelo nosso municipio. Muito obrigado e boa noite. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra 
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o vereador Thiago Delorence Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Sobre 

o caso do transporte, eu gostaria de lembrar que tem um estude de projeto do 

vereador Cláudio sobre o transporte coletivo do município. Estamos realizando 

estudos dos projetos que vêm do exutivo para esta Casa e peço que possamos 

estudar mesmo, analisar os projetos pára que possamos votar o mais rapido 

possivel e da melhor forma também os projetos. Quero parabenizar a convocação 

do médico veterinário, foi o segundo convocada do concurso público. Queria 

registrar aqui as minhas condolencias aos familiares do washington leal, tenho 

uma admiração muito grande pela família dele. Muito obrigado e retorno a 

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

vereador, com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes 

Baptista (vereador):- Presidente, eu tenho alguns assuntos e vou resumir quatro 

meses da gestão Almir Lima Barros. O hospital Santa casa tem uma dívida de 82 

milhoes, o Infantil uma dívida de 4 milhoes e a prefeitura, mesmo com a receita 

caindo, está pagando todas as suas contas e funcionarios em dia, mesmo que em 

marcha lenta, mas esrtá funcionando. Então prefeito está de parabens. Mas em 

compensação, nós estamos muito preocupados com o discurso de nossos 

secretários. Falando um bocado sobre a tribuna livre, eu gostaria até que fosse 

proposto que a pessoa que pedisse a tribuna pudesse ficar durante toda a sessão 

para que houvesse conversas pareativas. Nós sabemos como era o jogo de bocha 

antes e sabemos como ele é atualmente. Agora é só regulamentar e isso não cabe a 

câmara, mas ao poder executivo. Queria parabenizar ao vereador Thiago pelo 

curso de dicção e oratória. Gente, quero parabenizar a nova diretora da Ana 
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Busato a professora Cleide. Não a conheço, mas tive ótimas recomendações e 

gostaria até que pudesse estar aqui, é uma pessoa muito focada, ministra da 

palavra, alguém de muita disciplina e vigor. Muito obrigado e boa noite. Paulo 

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

vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Boa gostaria defazer 

um comentario sobre o calçamento da comunidade Bela Vista, a comunidade até 

reclama porque foi feito um serviço na subida e hoje está muito dificil. Fiz 

algumas indicações também a respeito do meio-feio que está caindo na 

comunidade, gostaria também de agradecer ao prefeito Almir por ter atendido a 

uma indicação a comunidade de Alto Santa Maria. Quero muito ver em breve 

grande parte do nosso municipio contemplado com serviços de qualidades como 

este. Tem sido feito um trbalho bacana na principal que liga Independencia a 

Amapá. E gostaria também de agradecer pela convocação da médica veterinária. É 

um pedido de vários vereadores a fazendo um trabalho serio muita coisa vai 

melhorar. Boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

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

(vereadora):- Volto mais uma vez e gostaria de agradecer as felicitações dos 

nobres colegas. Sobre o projeto dos animais, acho muito interessante, vem de 

encontro as necessidades do município, mas quando nós falamos na palavra 

RECOLHIMENTO, nós vamos colocar aonde? São temos que precisamos pensar 

porque nós sabemos que demanda existe e muito, mas temos que resolver a 

questão da localização, o local onde iriamos abrigar esses animais. Amanhã, nós 

teremos a reunião com o comandante Heron na prefeitura. Eu quero parabenizar a 
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pessoa do prefeito pela contratação da médica veterinária, tivemos uma indicação 

que saiu dessa casa. Por último gostaria de deixar meus sentimentos de pesar aos 

familiares do Washington, qe todos possam ter o conforto de deus, Deus abençoe 

a todos e meu muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

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

Alemonge de Souza (vereador):- Boa noite a todos. Cumprimento a Mesa, todos 

os vereadores, funcionários desta Casa. Vim a tribuna para parabenizar a Joelma 

pelo evento na Praça do Oriente. Foi uma festa muito animada, o próximo evento 

será em Flecheiras e gostaria de pedir a todos os vereadores que pudessem 

contribuir com o evento que é o tipo de evento pode acontecer o ano inteiro. 

Parabéns ao prefeito pela contratação da veterinária; acredito que foi uma atitude 

muito importante para o município. Por último gostaria também de deixar meus 

sentimentos aos familiares do Washington. Boa noite a todos. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Gostaria de solicitar que nosso 

vice-presidente interino desta noite que possa assumir a presidencia desta Casa 

para que eu possa fazer uso da tribuna. Gostaria de iniciar parabenizando a Cleide 

pela direção da escola Ana Busato, parabenizar também a secretária de educação 

pela excelente escolha. Com relação a merenda escolar, quero parabenizar a 

atitude da secretária Lane em requerer ao supermercado uma carne de qualidade. 

Gostaria também de parabenizar a secretária de Cultura pelo evento da Vila 

Moitão, tudo ocorreu de uma forma maravilhosa, os comerciantes realmente 

entenderam o motivo do evento, parabenizar também ao prefeito pelo evento que 

vem dando liberdade e autonomia à secretária. Muito obrigado. Dando 
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prosseguimento a nossa sessão, em votação o Regime de urgencia o projeto de lei 

substitutivo n° 29/2017 que Dispoe sobre a criação, composição, competencia e 

funcionamento do conselho municipal de esporte e lazer CMEL. Vereador Pedro de 

Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Vereador Jovaci Duarte Lopes? Jovaci Duarte Lopes:- 

Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Roberto Alemonge 

de Souza? Roberto Alemonge de Souza:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador):- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-  Vereador Cláudio Bernardes 

Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):-  Vereadora Graceli Estevão Silva? Graceli Estevão Silva:- favorável. 

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

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

(Presidente):- aprovado por unanimidade dos presentes o regime de urgência do projeto 

de lei substitutivo n° 29/2017. Votação do regime de urgência do projeto de lei n° 

27/2017 de iniciativa da Mesa Diretora, que Altera a lei n° 796/2009 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 
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(Presidente):- vereador Thiago Delorence Gava? Thiago D. Gava (secretário):- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- aprovado por unanimidade 

dos presentes o regime de urgência do projeto de lei n° 27/2017. Votação do projeto de 

lei n° 24/2017 de inciativa do vereador Claudio Bernardes que Oficializa  denominação 

de via pública no município de Atílio Vivacqua-ES "Pedro de Assis Gava" 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):- aprovado por unanimidade o 

projeto de lei n° 24/2017. Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente agradeceu 

a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 14ª 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, 17 de maio  de 2017. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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