CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE
ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017.
Aos sete dias do mês de junho 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 sétima 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 Pedro
para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no evangelho de João, capitulo
6, versículo 35 a 40 (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 setima 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:
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 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° 33/17, Junior Burock, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO
DE RUA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Projeto de lei n° 34/17, Marcio Conceição, OFICIALIZA
DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Indicação n° 55/17, Mácio Conceição, INDICA
LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS N° 28 E N° 29,
LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA. Indicação n°
56/17, Junior Burock, INDICA A UTILIZAÇÃO DO TERRENO AO REDOR
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ESPORTIVAS. 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. No próximo expediente volto para falar dos projetos.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado, vereador. Com a
palavra o vereador Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli: Quero agradecer a
deus por mais essa noite por estarmos aqui. Cumprimento o presidente,
cumprimento a Mesa e todos aqui presente e o pessoal da Internet. Boa noite a
todos. Vim aqui na Tribuna só para falar da missa na Pedra do Moitão, foi uma
missa de campo, muito boa, Atílio Vivacqua consegue fazer diferença nas
pequenas coisas. Quero agradecer ao Padre Maroni pelo evento que foi
excepcional e parabenizar também o pessoal da cavalgada. Deus abencoe a todos
e boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 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, o
secretário Thiago Gava, nosso assessor Jurídico Dr. Moacyr. As pessoas que nos
assistem pelo facebook e todos os presentes. Falando na questão dos projetos que
o secretário leu os projetos 25, 34 e 35; acho muito importante a questão da
3
“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
denominação das ruas, acredito que ainda tem outras a serem denominadas e
quando vier a votação meu voto será favorável. Eu repasso a palavra ao presidente
e volto no grande expediente se assim se fizer necessário. Paulo Caldeira
Burock Junior (Presidente):- Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador
Jovaci Duarte. Obrigado vereador, com a palavra o vereador Roberto Alemonge.
Obrigado vereador, com a palavra o vereador Claudio Bernardes. Cláudio
Bernardes Baptista (vereador):- Boa noite a Mesa Diretora na pessoa do
presidente da Casa, saudar a todos os presentes na Casa, saudar o vereador
Roberto Alemonge e a assim estender meus cumprimentos a todos os vereadores.
Quero deixar aqui meus parabéns ao prefeito Almir elo excelente trabalho que foi
feito com a estrada da Pedra do Moitão, sem o apoio e a estrutura dada pela
prefeitura, não seria possivel realizar esse grandioso evento da igreja católica,
realmente a prefeitura fez um belo trabalho. Deus abençoe e no segundo
expediente nós retornaremos. Burock Junior (Presidente):- Obrigado, vereador.
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 Vice Marcio que está se recuperando, a pessoado Dr.
Moacyr, cumprimento a cada servidor e vereadores dessa Casa e todos os
presentes. Quero parabenizar a todos da igreja católica pela missa na pedra do
Moitão, ao Prefeito Almir pelo trabalho na estrada do Moitão, parabenizar as
igrejas evangélicas pelo culto neste último sábado. Parabenizar ao secretário
Helinho pela troca do bebedouro no posto de saúde. Passo a palavra ao presidente.
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Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra
o vereador Márcio Silva da Conceição. Marcio Silva da Conceição (vereador):Boa noite a todos. Queria falar um pouco do meu projeto de rua n°34/2017 e
gostaria de começar falando quem foi Regina Tosta. Regina Maria Cansian Tosta
Garschagen Nascida em Atilio Vivacqua em 18/05/1950, formada em Letras pela
Faculdade filosofia Cachoeiro. Casou em 1974 com Sergio Garschagen, quando
morava nos Estados Unidos. Foi servidora pública em Brasília por quase 20 anos,
no ministério minas energia, Serpro e Concursada na câmara dos deputados, onde
trabalhou com Deputado Roberto Valadao e na comissão de direitos humanos.
Posteriormente em 1996, mudou-se para Curitiba, onde trabalhou com o senador
Osmar Dias do Paraná. Intercedeu junto a Escelsa para levar luz para região de
São Pedro, Atilio Vivacqua e ajudava da maneira que podia na comunidade local.
Boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Dando
prosseguimento, aberto o segundo expediente com o tempo de 15 minutos e com a
palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. Obrigado vereador. Com a palavra
o vereador Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli: Só retorno a esta tribuna
para dar os pesares a familia do senhor Nestor. Muito obrigado e boa noite. Paulo
Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra a
vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Eu volto a
tribuna para estar deixando registrado nesta Casa os meus sentimentos a família
do Senhor Nestor, membro de uma família maravilhosa na comunidade de São
Pedro. Boa noite e eu retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock
Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Jovaci
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Duarte. Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Roberto Alemonge.
Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Claudio Bernardes. Cláudio
Bernardes Baptista (vereador):- Presidnete, nós temos vários assuntos pautados,
mas acredito que não vou chegar aos doze minutos. Nossa preocupação quanto
vereadores é em fazer a diferença; até para pedir algo aos deputados, nós
precisamos nos unir e gostaria solicitar aos senhores essa união para fazer a
diferença em nossos pedidos junto ao poder executivo. No primeiro expediente eu
não dei meus votos de pesares, mas como fui vizinho do senhor Nestor, eu fiquei
muito chocado com o acontecimento justamente pela proximidade que eu tinha
com o senhor Nestor. Muito obrigado, Deus abençoe. Paulo Caldeira Burock
Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o vereador Thiago
Delorence Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Retorno ao segundo
expediente lembrando também da Dona Sônia, uma pessoa muito amiga, muito
simpatica e venho a sofrer um infarto fuminante e veio a falecer. Para lembrar aos
senhores na época que foi passada a gestão do hospital, também foi inaugurada a
Casa de passagem e que tinha quer mais contratado mais funcionários, e o bom
disso é que alguns funcionários do hospital forma aproveitados para tal, evitando
que a folha fosse inchada ainda mais. Muito obrigado e boa noite. . Paulo
Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Com a palavra o
vereador com a palavra o vereador Marcio Silva da Conceição. Marcio Silva da
Conceição (vereador):- Boa noite. Volto ao segundo expediente para agradecer
ao líder do prefeito; na semana passada fiz uma indicação sobre a limpeza de ruas
na cidade nova e a secretaria de obras já trabalhou nisso, fez um bom trabalho, o
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prefeito está se empenhando e temos que reconhecer. Sobre a indicação que estou
deixando aqui hoje para o executivo é sobre as ruas do CRAS e a do BEIRA RIO;
aquelas ruas merecem um pouquinho de carinho, merecem ser olhadas pelo
executivo. A gente que está olhando e eu peço ao líder quepasse ao prefeito, vai
ser de suma importancia. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado vereador Márcio. Convido-o para assumir a presidencia
para que eu possa fazer uso da tribuna. Eu tive visitanto hoje cedo a escola Roque
Telles Guimares e fiz uma indicação ao prefeito uma limpeza dos arredores da
escola, tivemos algumas ideias para serem implantadas lá, a formação de grande
parte dos nossos alunos passa por ali e precisamos valorizar aquela escola que tem
uma história excepcional dentro do municipio. Muito obrigado. Dando
continuidade, em votação o projeto de lei número 25/17, iniciativa do vereador
Claudio Bernardes que Oficializa denominação de via pública no município de
Atílio Vivacqua-ES "Adilson dos Santos Barbosa" 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
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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 projeto de lei n° 25/17. Nada mais havendo deliberar,
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 17ª
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, 07 de junho de 2017.
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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