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ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017.  

Aos vinte e um 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. Declaro por aberta a décima nona 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 Thiago 

Gava para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Proverbios, capitulo 

4, versículo 20 a 27 (vereador leu o texto). Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Passo a palavra ao secretário Thiago para fazer a chamada nominal 

e leitura da pauta da ordem do dia. Thiago Delorence Gava (secretário) Boa 

noite. Frequência dos vereadores, décima nona 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 



 

 

2 

“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 
 

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° 

33/17, de Junior Burock, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Ata 

da décima segunda 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 que os 

concede com sua graça; assim Cumprimento a Mesa em nome do Vereador 

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

assistem aqui neste plenário. No segundo expediente iremos falar da pauta e assim 

se for necessário, volto no segundo expediente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Jovaci. 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 
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Burock Junior, nosso Vice Marcio, a pessoado Dr. Moacyr, cumprimento a cada 

servidor e vereadores dessa Casa, todos os presentes e aos nossos internautas. Eu 

venho neste primeiro expediente agradecer a deus por esta chuva que nos 

abrilhanta e nos deixa mais motivados a trabalhar, falar e dizer para os 

participantes do curso de dicção e oratória que o certificado já está em mãos.  

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

vereador, com a palavra o vereador Claudio Bernardes. Obrigado vereador. Com a 

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

Marcio. Obrigado vereador. Vereadora Graceli. 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 Marcio, o secretário Thiago Gava, nosso assessor Jurídico Dr. Moacyr. 

As pessoas que nos assistem pelo facebook e todos os presentes. Agradecer a 

Deus Também pelo inverno; hoje é o primeiro dia de inverno e estamos sendo 

agraciados por essa chuva e temos muito a agradecer. Queria falar um pouco de 

um encontro que participei na igreja católica, de valorização da vida, um evento 

maravilhoso e eu mesma tomei a liberdade de estar enviando uma mensagem para 

os senhores e espero que tenham gostado. Muito obrigado e Deus abençoe a 

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

palavra o vereador Roberto Alemonge. Obrigado vereador. Passamos agora para o 

segundo expediente. Com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte 

Lopes (vereador):- Primeiramente eu gostaria de estar agradendo a Deus pela 

chuva maravilhosa dessa tarde, em seguida cumprimentar o presidente desta Casa, 
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Toda a Mesa, o vice, 100% né Marcinho? Os nobres colegas vereadores, os 

servidores desta casa que nos auxiliam, os internautas. Hoje, eu e o presidente 

fizemos umas visitas, visitas importantes, para mostrar que não estou aqui de 

brincadeira, foi uma visita bacana, conhecemos um terreno que é da prefeitura, 

uma fábrica de linguíça. Fomos muito bem recebidos por todos; ficamos 

encantados com tudo. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

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

Thiago Delorence Gava (secretário):- Retorno ao segundo expediente um pouco 

preocupado, senhor presidente, com a defesa civil do município. Temos 

observados que o município apresenta alguns pontos críticos no que diz respeito a 

muros e precisamos nos atentar as estratégias. Eu gostaria até de perguntar ao 

grande líder se está existindo relatórios mensais desses pontos críticos. A gente 

vem na tribuna solicitar como fiscais, porque a população cobra e pede apoio 

nesses pontos críticos. Gostaria de reforçar a minha indicação de uma placa no 

centro da cidade sobre o transito da cidade. Há muitos caminhões que vem da Vila 

Nova e acabam virando a direita no semáforo, sentido rodoviária, quando 

poderiam seguir em frente, sentido BR supermercados. Esse é o nosso pedido. 

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

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

Baptista (vereador):- Gostaria de estar saudando toda a nossa Mesa Diretora. Os 

vereadores, servidores desta Casa, as pessoas que nos prestigiam aqui esta noite, 

os internautas. Nós atentamentes ouvimos o líder, o vereador Thiago e nós 

estamos preocupados com a questão da chuva, mas não somente com as 
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enchentes, mas com os muros. É uma questão séria e que precisamos estar atentos. 

Ontem aconteceu as eleições para formação do conselho municipal de saúde e 

quase tivemos o cidadão Tatão Vivas, como presidente; um exemplo de 

democracia e transparencia dentro da gestão pública; ele teve uma votação 

expressiva, disputando voto a voto com a Mônica. Nós estamos no nosso sexto 

mes de mandato, um mandato muito bom, com debates e prerrogativas 

importantes para a democracia. Muito obrigado e Deus abenço a todos. Paulo 

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

vereador Sandro Gariolli. Obrigado vereador. Marcio Silva da Conceição. Marcio 

Silva da Conceição (vereador):- Obrigado presidente, saudo a todos com uma 

boa noite. Eu queria tocar em um assunto muito importante que mexe muito com 

a minha causa e com aquilo que eu acredito. No proximo sabado nossas crinaças 

vão participar da final do sul do estado. No dia 8 de juhlo estaremos particpando 

da copa A gazetinha, tudo fruto de um trabalho que está sendo realizado ha muito 

tempo. Eu tenho muito medo de talvez de no segundo semestre é a prefeitura não 

conseguir nos ajudar com o onibus. E peço a você, líder, que converse com o 

prefeito, pois esse projeto, um projeto social, não pode acabar, muito menos por 

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

Com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- 

Volto ao segundo expediente agradecendo e parabenizando, de uma forma 

especial, ao Ademir pelo projeto que vem realizando, trazendo as pessoas ao 

convívio familiar. Parabéns e que tudo dê certo. Quero dizer que em relação aos 

projetos que estão nesta casa hoje, sou favorável. E gostaria de estar agradecendo 
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ao senador Magno Malta pela emenda neste finalzinho de maio. Mais de R$ 

245.000,00 para estruturação da rede de serviços com a unidade de saúde. Muito 

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

vereadora. Com a palavra o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de 

Souza (vereador):- Quero agradecer a Deus por mais um dia, e dá boa noite a 

todos os presentes. Vocês estão falando de segurança, eu vim falar de segurança. 

Agradecer a polícia militar pela comunidade de Antas, Santa Teresa, 

Independencia. Na nossa comunidade ela está fazendo um serviço bem feito. Tem 

quase um mes que eu vim aqui, critiquei, nós estávamos tendo um assalto por dia 

e hoje diminuiu bastante. Boa noite a todos. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado, vereador. Convido o vice-presidente desta Casa para 

assumir a presidencia para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos; 

hoje tive em Cachoeiro de Itapemirim para discutir a formação da ASCAMES, 

associação das câmaras do Espírito Santo. Uma associação que vem fortalecer o 

trabalho do vereador. Fiquei muito triste com a questão do onibus que pode não 

ajudar mais a escolhinha do Marcinho e devemos sim lutar para que esse projeto 

continue, pois é importante para a formação de nossas crianças. Quero deixar aqui 

um convite para a festa do Sagrado Coração em Antas e da festa da Comunidade 

de Linda Aurora. Sem mais retorno a vice-presidencia. Iniciando as votações, 

colocamos em votação o projeto de lei número 33/2017 que OFICIALIZA 

DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro 

Oliveira Sampaio:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 
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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 projeto de 

lei n° 33/17. Votação Atada 12ª 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):- 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):- 
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favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Vereador Marcio Silva 

Conceição? Marcio Silva Conceição (Vice-presidente):- favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Meu voto também é favorável. 

Aprovado por unanimidade ata da 12ª sessão ordinária.   Gostaria de convidar os 

senhores para que a partir de amanhã, às 15h, nós possamos iniciar o estudo do 

regimento interno desta Casa. Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 19ª 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, 21 de junho  de 2017. 
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