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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.  

Aos trinta e um 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 sexta 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 servidor Adauto para fazer a 

leitura do texto bíblico que se encontra em Provérbios capitulo 27, versículo 1 a 7 

(servidor 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 sexta 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):- 
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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: 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° 25/17, Claudio Baptista, Oficializa  

denominação de via pública no município de Atílio Vivacqua-ES "Adilson dos 

Santos Barbosa" 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 n° 30/17, que Dispõe sobre o 

registro, a esterilização, a adoção e o controle ético da população de quinos e 

bovinos no município de Atílio Vivacqua e dá outras providências. 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. Indicação 

número 53/17 de Paulo Caldeira Burock Jr. INDICA A AMPLIAÇÃO DO 

PRAZO À LICENÇA MATERNIDADE DE 120 PARA 180 DIAS PARA AS 

SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO DE 
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ATÍLIO VIVACQUA. Indicação n° 54/17 INDICA LIMPEZA E 

REVITALIZAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS N° 17A E N° 24, 

LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Ata da 10ª 

sessão ordinária. Pedido de Tribuna livre de Antônio Monteiro. 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 vereadora Graceli, a todos que nos 

assistem aqui neste plenário. Cumprimentar em especial o vereador Márcio que se 

faz presente nesta  sessão, nos sentimos fortalecidos com sua presença. No 

próximo expediente volto para falar dos projetos. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. 

Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Saudar a Mesa Diretora, os 

vereadores, todos os presentes neste plenário nesta noite. Neste primeiro 

expediente queria só deixar meus votos de pesares aos familiares do Sr. Antonio 

Gava. Independente da diferença de idade, sempre fomos muito amigos e tenho 

uma profunda admiração por ele. Estou muito feliz com a presença do sr, Toninho 

Monteiro, parente do André, com esse projeto presente em vários lugares do país 

e agora Marapé tem a oportunidade de ser contemplado; isso é muito bom, pois 

tem muita coisa boa para acontecer. Deus abençoe a todos. Paulo Caldeira 



 

 

4 

“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 
 

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

Marcio Silva. Obrigado Vereador. Com a palavra a vereadora Graceli Estevão. 

Graceli Estevão Silva (vereadora):- Gostaria de cumprimentar primeiramente a 

Deus por mais este dia. Assim cumprimento a Mesa na Pessoa do presidente 

Junior Burock, o vice-presidente que está recuperado, o secretário Thiago Gava, 

nosso assessor Jurídico Dr. Moacyr. As pessoas que nos assistem pelo facebook e 

todos os presentes. Nesta primeira fala queria deixar minhas boas-vindas ao 

Toninho Monteiro, idealizador deste projeto maravilhoso e com certeza o senhor 

estará aqui para nos deixar bem informados sobre. Eu volto a falar mais no grande 

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

Com a palavra o vereador Thiago Delorence 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, nosso grande amigo Marcio que está se recuperando, a pessoado 

Dr. Moacyr, cumprimento a cada servidor e vereadores dessa Casa e todos os 

presentes. Esse dia 31 é um dia que posso considerar especial, porque eu completo 

3 anos de Casado, feliz e também triste por conta da perda do meu querido avô. E 

ontem também tive a perda do Toninho Gava, parente nosso. NO proximo 

expediente retorno para falar dos projetos. Paulo Caldeira Burock Junior 

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

Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a 

Deus por mais esse dia, assim cumprimento a Mesa, Presidente Junior Burock, 

Marcinho, Thiago, Dr. Moacyr que nos auxilia. Cumprimentar os nobres colegas 
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vereadores, os servidores, o Batista sempre conosco aqui nesta Casa e também 

cumprimentar a todos que nos assistem pelo facebook. Volto no grande 

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

com a palavra o vereador Sandro Gariolli. Obrigado vereador. Passo a presidente 

ao vereador Márcio para que eu possa fazer uso da tribuna. Gostaria de 

cuprimentar mais uma vez a todos os presentes aqui nesta noite. Deixar meus 

sentimentos a família Gava pelas perdas de seus entes queridos nesta semana. 

Neste primeiro expediente, gostaria de deixar aqui minha indignação aos atos de 

corrupção existentes em nosso país. Aqui deixo todo meu repúdio. Volto no 

grande expediente. Muito obrigado. Gostaria de convidar o senhor Antonio 

Monteiro para falar sobre o programa Brasil Sorridente. Antônio Monteiro 

(tribuna Livre):- Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes com um: Boa 

Noite. Minha Filha Priscila, meu sobrinho André. Infelizmente o tempo aqui é 

escasso para falar de um programa tão importante. Idealizamos o programa em 

1987 para todos os estados e municipios da Federação. Com o projeto Brasil 

Sorridente, nós vamos beneficiar os munícipes desta cidade, com um serviço de 

saúde bucal de qualidade principalmente com a colocação de dentes, ou seja, 

próteses. Eu sou dentista e protetista, habilitado pelo conselho regional de 

odontologia. Quero dizer que o programa Brasil Sorridente é social, ele tem cunho 

social, é um direito de todos e é dever do estado e ponto. Eu quero ver essa casa 

de leis de mão dadas com o prefeito Almir para a realização do projeto. Muito 

obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Aberto o 

segundo expediente, com a palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. Pedro 
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de Oliveira Sampaio (vereador):- Gostaria de cumprimentar a todos que não 

estavam presente no primeiro expediente. Quero neste segundo expediente, deixar 

uma resposta, porque vossa excelência me pediu na sessão passada que eu levasse 

a questão do consultório Odontológico da Ana Busato. A resposta que tive é que 

os dentistas estão lá atendendo nos dois horários os alunos da escola. Quero falar 

do projeto 31/17 que regula o acesso as informações; é muito importante, pois nos 

possibilita fazer uma política mais estruturada, com mais direito e clareza ao 

povo. O projeto que regulamenta as questões dos animais, nós até conversamos 

esta semana que avaliaríamos melhor o projeto e o prefeito vai trazer novamente 

com uma nova redação. O projeto do conselho de esporte, os vereadores estão 

colocando as emendas e após, nós estaremos votando o projeto já cm as emendas. 

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

vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes 

Baptista (vereador):- Saudar a todos que não cumprimentei no primeiro 

expediente, sejam muito bem-vindos. Ontem tivemos em Vitória para uma 

reunião com a deputada Norma Ayube, Ferraço e outros gabinetes, atras de 

recursos, recursos esses que nós estamos vendo a receita do nosso município cair. 

Nós recebemos emendas de alguns deputados e temos que valorizar ao Maximo 

cada uma delas, pois serão elas que vão ajudar as contas do prefeito Almir fechar 

no final do ano. E eu quero o bem do prefeito, torcer pelo prefeito, pois estive no 

palanque dele, pedindo voto para ele e o seu sucesso é o sucesso de todos nós 

vereadores. Eu tenho uma preocupação; Vi hoje uma reportagem que o dinheiro 

desviado do BNDES dá para construir tres Europas com tudo do bom e do 
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melhor, dá para construir 23 capitais brasileiras iguais a Brasília. Esse éo pequeno 

valor desviado dos cofres públicos do nosso país. É por isso que temos uma 

educação de baixo valor, uma educação a distancia no exterior que é mais 

valorizada que a presencial em nosso país. Deus abençoe a todos e uma boa noite. 

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

palavra o vereador Marcio Silva da Conceição. Marcio Silva da Conceição 

(vereador):- Boa noite. É um prazer está aqui com voces novamente. Quero 

deixar aqui também o meu repúdio a essa crise política nacional. Eu acho que a 

seriedade e a atitude do presidente com esta Casa, nos faz sentir orgulhosos; a 

gente pode falar que Câmara de Atílio Vivacqua é honesta, eu falo isso de todos 

os vereadores. Queria falar um pouco sobre a indicação que deixei nesta casa hoje 

que que é a limpeza e programa de revitalização das ruas projetadas n° 17A 

(oficializada como Rua Laudir Mendonça Alamon) e n° 24 localizadas no bairro 

Alto Niteroi. É essencial que seja retirado a grande quantidade de lixo as margens 

da subida das ruas, patrolamento, saibramento e demais procedimentos que se 

fizer necessário. Boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador Marcio. Com a palavra a vereadora Graceli 

Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Boa noite a todos. Volto a este 

expediente para cumprimentar aqueles que não tinham cumprimentado no 

primeiro expediente. A questão dos projetos que estão na Casa, nós fizemos 

algumas emendas no projeto do esporte para estar contemplando o conselho em si 

e para que o grupo de profissionais estejam desenvolvendo as atividades 

pertinentes ao esporte e lazer. É só o que eu gostaria de estar colocando a respeito 
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do projeto. Boa noite a todos e volto novamente se for necessário. Paulo Caldeira 

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

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

segundo expediente, cumprimentando a todos os amigos do facebook, outros 

municipes que se fazem presente. Neste segundo expediente, eu gostaria de 

registrar aqui que o vereador está estudando, lendo os projetos; prova que vamos 

realizar algumas emendas, o projeto foi debatido, e voltou para esta casa com 

algumas deficiencias e se não fosse realizada as emendas, não estaria apto a votar. 

Quanto a indicação do vereador Junior, os funcionários do estado tem essa licença 

de 180 dias, a minha esposa inclusive já gozou deste benefício. Essa indicação de 

vossa excelencia já vem beneficiar todo trabalho que os profissionais de saúde 

vem  exercendo. Sem mais para o momento retorno a palavra ao presidente. Paulo 

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

vereador Jovaci Duarte. Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Sandro 

Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Boa noite a todos. Cumprimentar a 

Mesa, aos servidores, amigos vereadores, a todos presentes nesta Casa e aos 

internaltas. Queria, primeiramente, deixar meus sentimentos, a familia Gava que 

como o vereador Claudio disse, é meu amigo independente da idade. Ontem 

tivemos uma reunião com padre Wagner para ver a respeito da missa na Pedra do 

Moitão e preciso dizer que o trabalho que está sendo feito com a estrada está 

ficando fantástico. Eu tenho mais de vinte anos que vou naquela pedra, que 

participo de brincadeiras e eventos feitos lá em cima e unca vi um trabalho tão 

bem feito assim; o prefeito Almir está de parabéns. Eu faço parte dos trilheiros, 
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terá pontos de paradas, ambulancia, defesa civil, e todos estão convidados a 

participar, fica aqui o convite em nome da nossa paróquia. Vai ser um 

domingomuito agradável. Retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

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

Roberto Alemonge. Obrigado vereador. Convido então o vice-presidente para que 

eu possa fazer uso da tribuna. Gostaria de retornar a questão da licença a 

maternidade. Considerando o disposto  na Lei Complementar Estadual n° 418 de 

20 de novembro de 2007 que concede licença maternidade de 180 dias à servidora 

pública do estado do Espírito Santo. Considerando ainda que vários municípios do 

estado e do país, assim como os órgãos federais já se adequaram a referida 

situação, garantindo o direito das servidoras públicas a amamentação no tempo 

certo e de qualidade segundo recomendação médicas. Por isso, indico que seja 

concedida licença à servidora pública, gestante, do Poder executivo Municipal por 

180 dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo da remuneração. 

Quero agradecer ao deputado Sérgio Vidigal que nos contemplou com uma sobra 

de caixa para a saúde. Nós pedimos R$ 150.000,00 e o deputado nos presenteou 

com um valor de |R$ 200.000,00. Sem mais, agradeço mais uma vez e vamos a 

luta. Obrigado. Antes de iniciarmos a votação dos projetos gostaria de informar 

que o projeto de lei n° 32/17 do conselho de agricultura está aguardando do 

executivo a cópia da lei 360/96 que não existe nesta Casa. Vamos colocar em 

votação o regime de urgência do projeto de lei n° 31/17 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° 
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12527 de 28 de novembro de 2011. 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. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- aprovado por 

unanimidade o regime de urgencia o projeto de lei n° 31/17. Em votação o projeto de lei 

substituivo n 29/17 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:- Me abstenho. Paulo Caldeira Burock Junior 

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

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

(Presidente):- Vereador Marcio Silva Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-

presidente):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- aprovado por 7 

votos e uma abstenção. Em votaçao a emenda do projeto substitutivo n° 29/17. 

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 a emenda. 

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. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- aprovado por unanimidade a emenda do projeto n° 29/17. Em votação 

ata da 10ª sessão ordinaria. 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 
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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. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- aprovado por unanimidade. Aberto o horário de 

liderança. Obrigado a todos. Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 16ª 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, 31 de maio  de 2017. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


