CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo
ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE
ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017.
Aos vinte e oito 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 vigésima 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 Sampaio para
fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Eclesiastico, capitulo 30,
versículo 21 a 25 (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, vigésima 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? Até o
momento não se encontra. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereador
Paulo Caldeira Burock Junior? Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Projeto de lei substitutivo n°
32/2017, iniciativa do Poder Executivo, Altera dispositivos da lei municipal n°
360, de 29 de novembro de 1996 e dá outras providências. Projeto de lei n° 35/17,
de Paulo Caldeira Burock Junior, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Indicação n° 57/17 de Thiago Delorence Gava, INDICA A IMPLANTAÇÃO DA
CAIXA DE SUGESTÕES NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ATÍLIO
VIVACQUA. Indicação n° 58/17, de Graceli Estevão Silva, INDICA
REGULARIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEICULOS NO PÁTIO DA
ESCOLA GUIOMAR FARIA MORENO. Ata da “Trigésima?” sessão ordinária
da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. Sem mais, retorno a palavra ao
presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Fica aberto o primeiro
expediente, com a palavra o líder do prefeito, 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
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Graceli, a todos que nos assistem aqui neste plenário. Volto no segundo
expediente. Obrigado. Paulo Caldeira 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, a pessoado Dr. Moacyr,
cumprimento a cada servidor e vereadores dessa Casa, todos os presentes e aos
nossos internautas. Eu venho neste primeiro expediente relatar a reunião do
conselho municipal de saúde, onde foi aprovado o plano da vigilancia sanitária
para o ano de 2017; esse plano vem comtemplar as metas que a vigilancia pretente
atingir neste ano. Venho também mencionar um recurso, foi feito um deposito na
conta do executivo, de emendas, em nome do deputado Lelo Coimbra e também
do nosso Senador Magno Malta e, essas duas emendas vieram de encontro com
atenção básica da área da saúde. Sem mais para o momento, retorno a palavra ao
presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador,
com a palavra o vereador Marcio. Márcio Silva Conceição (vice-presidente):Boa noite a todos. Quero apenas deixar um convite que neste proximo sabado,
teremos a festinha da escolinha de futebol para poder custear os gastos com a
viagem dos jogadores mirins. No próximo expediente, falo mais um pouco. 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. Gostaria de
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estar prestigiando todos os arganizadores de festas juninas, as escolas, as igrejas, a
Vila Moitão. E gostaria de pedir que nós, como fiscais, possamos estar
participando desses eventos, como forma dos cidadãos estarem se aproximando de
todos nós. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Paulo Caldeira Burock
Junior (Presidente):- Obrigado, vereador. Com a palavra a 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. Gostaria de parabenizar o conselho de saúde por estar dando passos
tão importantes em nosso município, gostaria de ter estado presente, mas da
próxima com certeza estarei lá e volto no próximo expediente. Muito obrigado.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado, vereadora. Aberto o
grande expediente, com a palavra o vereador Pedro Oliveira Sampaio. Pedro de
Oliveira Sampaio (vereador):- Volto a cumprimentar toda a mesa e colegas
vereadores. Quero fazer algumas colocações. Primeiramente quero parabenizar a
agradecer a vereadora pela Indicação, muito bem posta aqui nesta Casa. Parabéns!
Quero parabenizar a secretaria de esporte e cultura que no último sábado tivemos
a final do campeonato dos veteranos. Foi uma grande festa e parabenizar os
organizadores e as equipes. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Thiago Delorence.
Thiago Delorence Gava (secretário):- Retorno ao segundo expediente. Venho
somente lembrar da entrega dos nossos certificados do curso de dicçao e oratória.
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É um curso muito importante para todas as áreas. Um curso ministrado pela
iinstituição Ulisses Guimarães. Quanto a caixa de sugestões proposta pela
indicação, numa conversa com o vereador Cláudio, já existe uma lei que
regulamenta o que foi proposto, mas toda indicação vem para fortalecer e isso é
muito bom para o município. Quanto a defesa civil, somos conhecedores da
importancia da defesa civil, do secretária Marcio, mas temos que ter equipe
capacitada, ter planejamento e o poder executvo traçar uma meta para evitar
aquele problema o mais precocemente possivel. Muito obrigado. Paulo Caldeira
Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador
Claudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Presidente, desde
2009 a CESAN é pauta desta Casa por não investir no municipio para a melhora e
qualidade dos seus serviços, com a CESAN não deveria nem ter conversa. A falta
de água porque não tem água no rio a gente até aceita; agora, faltar água por má
gestão, isso não tem desculpas. Gostaria de dizer também que nunca na história
deste município, um prefeito trabalhou tanto, nesse período de tempo, quanto o
prefeito Almir, proporcionalmente falando. Nunca! Um exemplo disso são as
estradas nas nossas localidades rurais. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra
o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge:-

Boa noite, gostaria de

cumprimentar a todos. Conversei com o prefeito e a situação do município... se
não houver uma redução do expediente a situação ficará muito precária. Quero me
colocar a disposição para o prefeito e vereadores para trabalhar. Muito obrigado.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra
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o vereador Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Queria
primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia. Gostaria de cumprimentar o
Marcinho pelo trabalho com as crianças, tenho muito orgulho de quando ele fala
do seu projeto é muito bom saber que existe pessoas tão dedicadas assim. Por hoje
é só, retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Jovaci Duarte.
Jovaci Duarte Lopes:- Quero agradecer a Deus por mais essa noite, agradecer ao
presidente dessa Casa, cumprimentar a todos os presentes e internaltas. Gostaria
de prestar alguns agredecimentos ao prefeito Almir pelo serviço prestado a
comunidade de Alto Santa Maria, graças a Deus choveu e conseguimos acomodar
todo mundo. Um trabalho duro da comunidade, feito de coração. Gostaria de estar
fazendo um pedido, estou passando por um probleminha de saúde e não pude estar
pessoalmente, mas gostaria fosse feito uma limpeza em um local específico na
comunidade de Independência. O Vereador Alexandre Maitã foi lá em cima na
comunidade de Alto Santa Maria e ele falou rapaz que serviço bacana, as caixas
secas estão todas cheias de água, não levou material embora; deu para subir todo
mundo. Muito obrigado.

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):-

Obrigado vereador, com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Obrigado
vereadora. Eu também não vou fazer uso da tribuna neste segundo expediente.
Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- Presidente, em relação ao projeto n°
32/2017 sobre o conselho de agricultura eu gostaria que o senhor pudesse atender
o meu pedido, como líder do prefeito, e retirar esse projeto de tramitação para que
ele possa ser analisado com mais atenção. Paulo Caldeira Burock Junior
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(Presidente):- Atendendo ao Líder do prefeito, essa Mesa resolve deferir seu
pedido e retiramos de tramitação o Projeto de lei n° 32/2017. Dando
prosseguimento, votação da ata 13ª sessão ordinária do Poder legislativo.
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):Meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade ata da 13ª sessão do
Poder Legislativo. Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 20ª 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, 28 de junho de 2017.
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