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ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017.  

Aos cinco dias do mês de julho 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 primeira 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 a vereadora 

Graceli Estevão para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Isaías, 

capitulo 55, versículo 10 a 11 (vereadora 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 primeira 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:- 
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presente. Thiago 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 (vereador):- Presente. Thiago 

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

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

(Secretário):- Projeto de lei n° 35/17, de Paulo Caldeira Burock Junior, 

OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO 

VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de lei n° 36/2017, do 

Poder Executivo, Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária 

anual para o exercício de 2018 e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

37/2017, de Thiago Gava, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO 

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

Indicação n° 59/2017, de Marcio Conceição, INDICA A REVITALIZAÇÃO DA 

ESTRADA DE ALTO LINDA AURORA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO 

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 Paulo 

Burock Junior, cumprimentar o vice-presidente, os colegas vereadores, a 
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vereadora Graceli, a todos que nos assistem aqui neste plenário. Só vim mesmo 

neste primeiro momento só para agradecer a presença de todos e se for necessário 

volto no grande expediente. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

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

Obrigado Vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. 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. 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. Cumprimentando a 

minha amiga Graceli, cumprimento os demais vereadores. Presidente, com poucos 

assunto a serem deliberados. Chegou nesta Casa o projet sobre a LDO, peço aos 
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nobres vereadores que se atentem para o estudo, por que daqui a pouco vence o 

prazo e a gente, da constituição e justiça, podemos antecipar os estudos para 

deliberar, juntos, as demandas desta Casa. Volto no proximo expediente, se Deus 

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

palavra o vereador Thiago Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Meus 

agradecimentos a Deus por mais essa noite de trabalhos nesta Casa, agradecendo a 

Deus cumprimento a pessoa do Presidente e toda Mesa, funcionários amigos do 

Facebook, vereadores e todos os presentes. Quero utilizar este primeiro 

expediente para parabenizar a comunidade de São Pedro pela festa, foi uma festa 

incrível, tivemos cavalgada, concurso de motoqueiros, leilão, enfim, toda 

comunidade está de parabéns. Sabemos que o poder executivo tem realizado um 

excelente trabalho nas estradas rurais e a comunidade de Linda Aurora tambem 

precisa desse serviço, vou ser solidário ao vereador Marcio. Obrigado e retorno no 

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

vereador, com a palavra o Sandro. 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 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. Nossos novos colegas vereadores, as colegas 

de trabalho na Casa, As pessoas que nos assistem pelo facebook e todos os 

presentes. Eu volto no grande expediente e meu boa noite. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador 
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Marcio Silva. Marcio Silva da Conceição (vice-Presidente):- Boa noite a todos, 

este primeiro expediente quero deixar um abraço especial ao meu filho que está 

aqui hoje me prestigiando e aos nobres vereadores. Eu já te agradeço, filho, por 

essa confiança no meu trabalho. Gostaria também de deixar aqui um abraço a 

comunidade de São Pedro pela festa, foi tudo muito especial. Volto no segundo 

expediente e muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereador. Eu tenho aqui uma boa noticia para os professores da rede 

municipal, a elaboração do plano de carreira do magistério está caminhando muito 

bem, eu faço parte da comissão de elaboração, o empenho está sendo muito 

grande em alcançar esse piso, eu sou professor e sei muito bem como é sofrido 

alcançar esse plano. Dando prosseguimento, dou por aberto o segundo expediente; 

com a palavra o vereador Pedro Sampaio. Obrigado vereador. Com a palavra o 

vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Retorno 

ao grande expediente, desejando a todos uma sincera boa noite. A gente está, essa 

semana já estive na casa duas vezes, para gente tentar rescunhar, já começamos a 

digitar, pra tentar junto com esta casa, criar uma comenda que possa se tornar lei 

Elcio Tolete; ele é um sinônimo de cultura em nosso município. Estamos 

estudando uma maneira de tornar possível esse projeto. A gente fica muito 

emocionada com as pessoas que se preocupa com a cultura atiliense. Tivemos 

essa semana para saber o porque da receita estar caindo tanto. A receita esta 

caindo por uma crise nacional, mas temos muitas empresas que não estão 

declarando valeres reais ao nosso município; em época de crise nós precisamos 

arranjar uma maneira de solucionar essa situação. Deus abençoe a todos e muito 
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obrigado.  Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, 

com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- 

Primeiramente eu gostaria de estar agradendo a Deus por mais essa tarde, em 

seguida cumprimentar o presidente desta Casa, Toda a Mesa, o vice Marcinho, Os 

nobres colegas vereadores, os servidores desta casa que nos auxiliam, os 

internautas. Queria deixar aqui uma palavra de apoio as nobres colegas que se 

anteciparam e fizeram seus pedidos ao poder executivo; obrigado a todos. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, Sandro Gariolli. 

Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Primeiramente quero agrecer a deus por 

mais essa noite. Cumprimentar o presidente desta Casa, toda Mesa e os demais 

amigos vereadores e todos os presentes e internaltas. Primeiro eu quero dar os 

parabéns aos organizadores da festa de São Pedro, a todos que ajudaram. Foi m 

evento incrível. Quero dizer também que nunca vi um cara tão incrível, quanto o 

nosso Tolete. Para vocês saberem, até a cantora Alcione queria vir ao saber da 

morte do nosso amigo Tolete. Obrigado presidente. 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):- Retorno a esta tribuna primeiramente para 

me dirigir diretamente ao Jovaci, porque a gente compartilha seu sentimento. A 

messe é grande como diz a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Quero aqui 

também parabenizar o vereador Marcio pela atitude da festinha das crianças da 

escolinha, feita juntamente com as mães para estar ajudando aos seus filhos e 

filhos dos outros. Todos fizeram “Um por todos e todos por um”. Foi muito bom. 
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Que bom que com o orçamento conseguiu quitar uma divida passada e também 

dar alegria a essas crianças. Eu quero deixar aqui os meus votos de pesar, semana 

passada faleceu assenhora Eni, esposa do Diniz. A Eni era uma pessoa alegre, 

uma pessoa brava, que lutava por aquilo que ela queria. Teve uma morte 

prematura e deixou saudades. Retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

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

Silva. Marcio Silva da Conceição (vereador):- Obrigado presidente. Antes eu 

queria dar boa noite ao meu amigo Ronan, que deu um espetáculo no show de 

calouros da paróquia. Eu vou ler agora um pedido que recebi da comunidade de 

Linda Aurora ao município. Venho aqui fazer um pedido para que a prefeitura 

possa arrumar a estrada de Alto Linda Aurora, por estar ficando impossibilitado 

de trafegar e deixam os carros sempre nas oficinas dando uma enorme despesa. A 

situação está tão triste que os moradores já estão querendo vender suas 

propriedades porque a estrada está tão ruim que não estão conseguindo ter acesso 

as suas próprias casas. A manutenção dessa estrada é um pedido da comunidade e 

devemos dar atenção, pois é uma necessidade antiga, não é da gestão de agora, 

mas precisamos resolver essa situação, essa é a minha indicação de hoje. 

Obrigado. 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. As festas juninas das escolas, da escolinha do 

Marcinho, é uma alegria muito grande ver esses festejos no nosso município. 

Sobre a CESAN, eu quero dizer que vou procurar agir, falar não está adiantando, 

temos que agir. Não podemos deixar passar quatro anos e ficar a mesma coisa. 
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Com relação ao projeto de rua da minha amiga e companheira Maristela, esse 

projeto é fundamental a rua está prestes a ser calçada e vamos denominar a rua 

como JULIO CESAR PORTO DE BRITO.  Espero que ela possa ser aprovada 

pelos senhores na próxima sessão. Em relação ao projeto n°36/2017, quero dizer 

que ele não tem como tramitar na Casa, faltam algumas diretrizes paar ações de 

unidades orçamentárias, como relação a educação não tem nada, gabinete não tem 

nada, a câmara não foi incluída. Acredito que tenha havido um erro porque tem 

duas folhas repetidas e vamos ver o que pode ser feito, para o prefeito mandar 

uma nova inclusão das unidades que estão faltando. Dando prosseguimento, 

vamos as votações. Projeto de lei n° 35/17 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):- 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 
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Conceição (Vice-presidente):- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Aprovado por unanimidade o projeto de lei n° 35/17. Nada mais 

havendo deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e, em nome de 

Deus, encerrou a 21ª 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, 05 de julho  de 2017. 
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