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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

Estado do Espírito Santo 
 

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2017.  

Aos vinte e quatro 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 quinta 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 a vereadora Graceli para fazer a 

leitura do texto bíblico que se encontra em Sabedoria capitulo 17, versículo 1 a 6 

(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 quinta 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 Alemonge de 
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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? Ainda não chegou. 

Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereador Paulo Caldeira Burock Junior? 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Presente. Thiago Delorence 

Gava (Secretário):- Projeto de lei 31/2017 que Regula o acesso às informações 

no âmbito do município de Atílio Vivacqua/ES, em atendimento ao inciso XXXIII 

do art. 5°, ao § 2° do art. 216 da constituição federal e à lei n° 12527 de 28 de 

novembro de 2011. 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 n° 30/17, que Dispõe sobre o registro, a 

esterilização, a adoção e o controlo ético da população de quinos e bovinos no 

município de Atílio Vivacqua e dá outras providências. Projeto de lei n° 27/17 que 

Altera a lei n° 796/2009 e dá outras providências. Indicação n° 52/17, Indica 

iluminação pública na comunidade Alto São José localizada neste município de 

Atílio Vivacqua. Ata da 8ª sessão ordinária. 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 

cinco minutos. Com a palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. Pedro de 

Oliveira Sampaio (vereador):- Quero agradecer a Deus por mais esse dia, para 

que possamos continuar a exercer os nossos trabalhos nesta Casa. Cumprimentar a 

Mesa em nome do Vereador Júnior, cumprimentar os colegas vereadores, a 
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vereadora Graceli, a todos que nos assistem aqui neste plenário. Neste primeiro 

momento gostaria de estar parabenizando o secretario Marcio e o prefeito pela 

valorização ao produtor rural através do concurso do café. Muito Obrigado e boa 

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

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

Neste primero expediente gostaria de estar saudando a composição da Mesa 

Diretora; saudar os vereadores, a vereadora Graceli, os servidores desta casa e as 

pessoas que nos acompanha no Facebook. Eu vim a este primero para fazer alguns 

questionamentos, sobre uma possível poda nas arvores que se encontram na 

calçada dos correios. A partir de determinado horário, ali se torna um lugar muito 

perigoso, então seria bom que pudessem fazer a poda dessas arvores. Quero dizer 

que ainda não desisti de lutar pelo trabalho com meio expediente, como um 

recurso para economizar e ajudar nossos servidores. A lei é clara, ou você trabalha 

oito horas diárias com um intervalo para o almoço ou o servidor trabalha seis 

horas seguidas. Então eu peço a sensibilidade do Prefeito Almir para possa tomar 

essa atitude como forma de economia para a gestão publica. Deus abençoe todos e 

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

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

palavra o vereador Thiago Delorence.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 

vereadores dessa Casa e todos os presentes. Neste primeiro momento queria falar 
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sobre a reunião com a polícia que teve a presença de vários munícipes. Ouvimos 

também o lado da polícia, gostei muito da reunião, foi produtiva, foi proposto um 

conselho municipal de segurança. Sem mais, retorno no segundo expediente. 

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

o vereador Roberto Alemonge. Obrigado vereador. 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 secretário Thiago Gava, nosso assessor 

Jurídico Dr. Moacyr. As pessoas que nos assistem pelo facebook e todos os 

presentes. Como já foi dito pelos nobres colegas vereadores, sobre a iniciativa da 

polícia, uma iniciativa educativa que faz tão bem as crianças. Gostaria de falar 

também do primeiro concurso de qualidade do café. A organização está de 

parabéns, isso enriquece os nossos produtores. Meu muito obrigado. Volto no 

segundo expediente para falar da pauta do dia. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereadora. A vereadora solicitou a Mesa a sua saída às 

19h:30min da sessão para representar a Câmara em seminário. Aberto o segundo 

expediente, com a palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. Pedro de 

Oliveira Sampaio (vereador):- O projeto 31/17 que chegou a esta Casa para 

análise dos nobres edis. Um projeto de acesso as informações, muito importante, 

principalmente porque já é uma lei federal e por isso é importante que o município 

possa se adequar. Temos também o projeto 30/17 que dispõe sobre os animais, 

gostaria de pedir que o senhor não pudesse estar votando o regime de urgência 

nessa sessão, para que nós vereadores, pudéssemos estar analisando melhor o 
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projeto. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Concedido. Pedro de 

Oliveira Sampaio (vereador):- temos também o projeto da Mesa Diretora, que 

dispõe sobre o ticket. É importante  também. Muito obrigado e boa noite. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigad. O vereador Marcio encontra-se 

de atestado médico desde a semana passada. A esposa do vereador Sandro 

também justifica a ausencia do Sandro por estar com problemas de saúde e na 

próxima sessão já estará trazendo o atestado médico. Com a palavra o vereador 

Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Nós estamos na 

fase final do nosso sonhado projeto sobre o sistema municipal de transporte 

urbano do município de Atílio Vivacqua. Já foi enviado para a procuradoria para 

os acertos finais e se Deus quiser na vamos dar entrada nesta Casa já na próxima 

sessão para ser apreciado pelos nobres vereadores. Não vou estender muito hoje, 

deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade neste grande expediente. 

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

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

Gostaria de cumprimentar a Mesa, Presidente Junior Burock, Marcinho, Thiago, 

Dr. Moacyr que nos auxilia. Cumprimentar os nobres colegas vereadores, os 

servidores e todos os presentes. Nós temos um Projeto, no caso a Mesa Diretora, 

um projeto bacana onde vem alterar a lei, passando o valor do ticket de R$ 400,00 

para R$ 500,00. Mas nós temos que nos atentar que a população, no caso os 

servidores do executivo, pensam que nós temos o poder de votar o aumento do 

ticket deles, mas eu acabo afirmando que nós só podemos votar o aumento do 

ticket se vier um projeto do executivo para isso. O meu voto será favoravel porque 
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a Câmara tem o poder de aumentar o auxilio dos seus servidores. Vou encerrar 

por aqui minhas falas, muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Thiago Delorence 

Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Quero parabenizar o secretário 

Marcio, porque ele está atendendo o telefone agora , parabenizá-lo pelo projeto do 

café. O produtor está pedindo mais apoio técnico. Quanto ao ticket dos servidores 

do legislativo, nós entendemos que a câmara tem autonomia para isso; e se a 

camara hoje tem condições de dá um reajuste aos seus funcionários, o prefeito 

também vai ver com carinho isso também. O servidor precisa de um apoio, pois o 

salario minimo está crescendo, mas o salario do servidor está caindo, porque não 

acompanha esse crescimento.  Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

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

vereador Roberto Alemonge. Obrigado Vereador. Gostaria de solicitar que o 

secretário desta assuma a presidencia para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa 

noite a todos, gostaria de cumprimentar a todos. Gostaria de aproveitar a questão 

do dentista posto pelo vereador Cláudio e pedir ao líder do prefeito que possa 

estar vendo junto com o chefe do munícpio a contratação de um dentista que 

atenda a escola Ana Busato. A escola tem o consultório totalmente equipado. 

Outro assunto é a nova ETA que tinha previsão para ser inaugurada maio, mas até 

agora nada. Então eu peço ao líder do prefeito que veja esse ponto junto ao chefe 

do executivo. Em relação ao projeto dos animais, nós não votaremos o regime de 

urgência para podermos ter mais tempo para analisar o projetoe quem sabe uni-los 

em um único projeto que atenda de uma frma mais ampla as necessidades do 
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município. Obrigado e boa noite. Thiago Delorence Gava (secretário):- Volto a 

vice-presidencia da Mesa. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado, vereador. Vamos as votações. Em votação o projeto de lei n° 27/17 da 

Mesa Diretora, que altera a lei 796/09 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):-  Vereador Cláudio Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence 

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

(Presidente):- O meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade dos 

presentes o projeto de lei n° 27/2017. Votação da ata da 8ª sessão ordinária. Vereador 

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

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

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

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

(Presidente):-  Vereador Cláudio Bernardes Baptista? Cláudio Bernardes Baptista:- 

favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Thiago Delorence 

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

(Presidente):- O meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade dos 

presentes a ata da 8ª sessão ordinária de 2017. Nada mais havendo deliberar, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 15ª Sessão 

ordinária de 2017, da qual eu, Gabriel Coelho Rocha, lavrei a presente Ata, segundo o 
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teor que dispõe o art. 143 do Regimento Interno, estando a gravação integral da Sessão 

à disposição em meio digital.___________________. 

Sala das Sessões, 24 de maio  de 2017. 
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