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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2017.  

Aos dois dias do mês de agosto 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 terceira Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua do ano de 2017. Convido a 

compor a Mesa o Secretário, Exmo. Sr. Thiago Delorence Gava e o assessor 

jurídico Dr. Moacyr Scardua Travaglia. Convido de forma especial o vice-

prefeito, Sr. Josemar Machado Fernandes. Gostaria de convidar o vereador Pedro 

Sampaio para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Mateus, capitulo 

13, versículo 47 a 50 (vereador leu o texto). Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Antes de passar a palavra ao secretário desta Mesa quero justificar 

ausência do vice-presidente desta Mesa, Sr. Márcio Silva da Conceição que 

passou por uma nova cirurgia e está de atestado médico para recuperação.  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 terceira sessão ordinária de 2017. Vereador Pedro Oliveira 

Sampaio? Pedro Oliveira Sampaio:- Presente. Thiago Delorence Gava 

(Secretário):- vereador Thiago Delorence Gava presente. Thiago Delorence 
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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):- 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? Vereador Márcio está de atestado como 

mencionado pelo presidente. 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° 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° 39/2017, da Mesa Diretora, altera a lei 

919/2011 e dá outras providências. Projeto de Lei n° 40/2017, da Mesa Diretora, 

altera a lei 1153/2017 e dá outras providências. Projeto de Lei n° 38/17, de Thiago 

Delorence Gava, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO 

DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Indicação n/ 

60/17, Paulo Caldeira Burock Junior, Indica obra de revitalização da estrada da 

vendinha, localizada neste município de Atílio Vivacqua e dá outras providências. 

Indicação n° 61/17, Paulo Caldeira Burock Junior, Indica manutenção de calçada 

e bueiro na avenida Nossa Senhora Aparecida. Indicação n° 62/17, Márcio 

Conceição, Indica manutenção das grades e pintura das paredes externas da escola 
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Izabel Costa Baptista. Projeto de lei n° 41/17, Poder executivo, Dispõe sobre o 

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

bovinos e muares no município de Atílio Vivacqua e dá outras providências. Ata 

da  15ª  sessão ordinária. 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 retorno a 

essa Casa; assim Cumprimento a Mesa em nome do Vereador Paulo Burock 

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

assistem aqui neste plenário. Cumprimento nosso vice-prefeito. Temos alguns 

projetos tramitando; a lei de diretrizes agora nós temos trinta dias para votarmos. 

Quero parabenizar os vereadores pelas indicações, assim no primeiro 

momento...Se for preciso volto no segundo momento. Obrigado. Paulo Caldeira 

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

Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Quero agradecer a deus por 

mais esse dia, cumprimentar toda Mesa e os colegas vereadores. Gostaria de estar 

fazendo alguns agradecimentos pelo serviço feito na comunidade de Serrote. Ano 

passado nós tivemos uma grande seca, esse ano está chovendo e mesmo assim as 

coisas não estão boas, imagina se estivéssimos enfrentando uma outra seca, seria o 

fim de tudo. Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereador, com a palavra o Roberto Alemonge. 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 
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a Deus eu cumprimento a Mesa na pessoa do Presidente Paulo Burock Junior, 

nosso Vice-prefeito, a pessoa do Dr. Moacyr, cumprimento a cada servidor e 

vereadores dessa Casa, todos os presentes e aos nossos internautas. Deixo para a 

próxima sessão algumas indicações como, por exemplo, uma extensão de rede no 

Córrego da Fama. Que a gente consiga fazer dentro da medida do possível fazer 

esses serviços. Gostaria também de comentar nossa visita a cidade de Muqui para 

posse do prefeito Renato Prucoli. Conseguimos fazer parte deste evento e quero 

registrar meus parabéns ao prefeito de Muqui. No segundo expediente retorno 

para falar do meu projeto. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra a vereadora  Graceli Estevão. 

Com a palavra o vereador Cláudio 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. Eu pude perceber que o município tem muito mais coisas boas 

acontecendo do que coisas ruins, mas as coisas boas nós não estamos falando. Eu 

quero desejar as boas vindas para todos nós, tem muitos coisas vindo para esse 

segundo semestre; que Deus abençoe e estarei retornando no segundo expediente. 

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

o vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Primeiramente 

quero agrecer a Deus por mais essa noite, por retornarmos com saúde. 

Cumprimentar o presidente desta Casa, toda Mesa e os demais amigos vereadores 

e todos os presentes e internaltas. Só venho a essa tribuna para agradecer a Deus 

pelo nosso retorno, muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 
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(Presidente):- Obrigado vereador. Dando prosseguimento, dou por aberto o 

segundo expediente; com a palavra o vereador Pedro Sampaio. Pedro Oliveira 

Sampaio (vereador):- Quero aqui fazer um convite aos vereadores e servidores; a 

comunidade da praça do Oriente está em festa essa semana, então convido a todos 

para que possam participar. Queremos então parabenizar nosso colega, vice-

prefeito Josemar pela sua condição de secretário. Muito obrigado. Paulo Caldeira 

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

Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Voltando ao segundo 

expediente, gostaria de estar cumprimentando quem não estava nesta Casa. Quer 

aqui dizer que sou favorável a esse projeto dos animais, só peço aos colegas 

vereadores que possam estar corrigindo esse projeto para que possa ficar melhor. 

Gostaria também de estar parabenizando ao secretário Helinho que vem 

realizando um bom trabalho no nosso município. Eu fico feliz dos vereadores 

estarem colocando suas indicações, eu disse que não colocarei mais indicações, 

pois se for mandar mais indicações e ficar lotando o executivo de atividades que 

não poderão ser cumpridas, eu prefiro ficar cobrando somente as indicações que já 

foram feitas por mim nesta Casa. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereador, com a palavra o Vereador Roberto Alemonge. Roberto 

Alemonge de Souza (vereador):- Boa noite, quero cumprimentar a mesa 

Diretora, todos os vereadores, todos os servidores. Eu quero parabenizar o 

Josemar por ter aceitado o convite para ser secretário, o povo está querendo seu 

trabalho, você tem muito cuidado com o povo. Quero agradecer o ensaibramento 

feito na estrada perto da casa do Pedro Jaques. Pedir a Deus pela saúde do Almir, 
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que deus abençoe ele para que volte a trabalhar conosco logo. Muito obrigado e 

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

com a palavra o vereador Thiago Delorence Gava. Thiago Delorence Gava 

(vereador):- Retorno ao segundo expediente para parabenizar o Josemar como 

secretário de agricultura, uma pessoa que sabe o que está fazendo, o município 

precisava de alguém como o senhor; gostaria também de parabenizar o trabalho 

do Márcio Menegussi, que fez uma excelente trajetória, mas que estava 

sobrecarregado. Sem mais para o momento, fico feliz pelo nosso retorno e passo a 

palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador, com a palavra a vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva 

(vereadora):- Ao Voltar nesse segundo expediente gostaria de cumprimentar o 

Roberto, obrigado pela presença. Foi dito aqui a questão do selo, a assinatura do 

decreto do SIM, que é o selo municipal. Eu me lembro na gestão do Hélio nós 

tivemos uma luta muito grande, mas nada como a união de todos para juntarmos 

forças. E o selo ele não vem só para garantir e assegurar o agricultor, mas também 

para aumentar a renda da familia toda. Foi dito aqui também as questões dos 

projetos e indicações, todos nós temos essa responsabilidade; muitos de nós já 

colocaram projetos nesta Casa sobre diversos assuntos de suma importancia no 

tocante aos anseios da população. Para as próximas sessões já estou organizando 

colocar nesta Casa Indicação para o plantão das farmácias que é algo que a 

população clama incansavelmente. Se necessário volto a esta tribuna, uma boa 

noite e que Deus abençoe a todos. .  Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado vereadora, com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. 
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Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Saudar as pessoas que chegaram após 

as minhas falas. Dando continuidade ao grande expediente, quero dizer que a 

seriedade da política está na consideração que temos com o povo, e essa é uma 

luta que todos nós temos nessa administração. A nossa preocupação hoje não é a 

política, mas a gestão que faz a diferença. Eu ouvi um discurso do ex-presidente 

Lula, uns dez anos atrás, que o município que tem projeto tem obra, porque a 

gente planta muito pimenta, mas aquele que tem projeto, o ministério tem 

dinheiro. Nós temos que ter essa preocupação que a crise existe, mas as coisas 

continuam andando. Gente, uma coisa boa, Dr. Alcides já está na cidade, já está 

atendendo. Nós tinhamos pendencia desde 2013 na área dele e, hoje, já está 

atendendo os encaminhamentos do mes de julho. Isso é muito bom. É muita coisa 

boa para falar, as vezes a gente escuta falar de servidor público, professor, mas 

todos os nossos servidores merecem respeito, nós devemos respeito a todos eles 

em quaisquer das classes. Nós sabemos que o gestor passa, mas que é o servidor 

que coloca a máquina pública para funcionar, por isso nós defendemos eles com 

unhas e dentes. Solicitamos ao governo do estado, junto ao DER e DETRAN, os 

radares na rodovia do CRAS, porque se nada for feito ali, um grave acidente vai 

acontecer e nós precisamos evitar. Finalizando nosso tempo, mediante muitas 

críticas nós tivemos um paciente internado no hospital, da família Gera, foi 

submetido em menos de 24h, fez uma cirurgia e quando a gente que criticar nós 

criticamos, mas quando temos que elogiar, nós elogiamos e, hoje, ele dá até 

testemunho na igreja do excelente atendimento que teve no hospital. Deus 

abençoe a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 
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vereador, com a palavra o vereador Sandro Duarte. Obrigado, vereador. Gostaria 

de solicitar que o secretario possa assumir a presidencia para que eu possa fazer 

uso da tribuna. Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar a todos. Eu coloquei 

duas indicações de grande valia; uma é uma indicação na comunidade Nossa 

Senhora Aparecida, perto da casa do Senhor Rubens, que tem um ressalto que 

muitas pessoas já me disseram que quase caíram ali. A outra indicação é sobre o 

alargamento da estrada da Vendinha que está muito estreita e perigosa e, hoje, 

essa estrada está ficando muito movimentada principalmente nos fins de semana. 

Quero falar também da indicação do vereador Márcio, colocou uma indicação 

bacana para a comunidade Nossa Senhora Aparecida, que é pintura da faixada e 

das grades da escola Isabel Costa Baptista. Eu quero mais uma vez reforçar aqui a 

questão da comunidade de Fura Olha, a operaçao foi sancionada em abril e agora 

falta fazer um trabalho para que as empresas façam a transferencia da 

documentação para o município de Atílio Vivacqua. Muito obrigado e boa noite. 

Dando prosseguimento, passo a palavra ao nosso Vice-prefeito Josemar Machado 

Fernandes. Josemar machado Fernandes (vice-prefeito):- Boa noite a todos; 

estou aqui hoje para poder honrosamente poder participar desta sessão e trazer um 

abraço de todos os meus amigos secretário municipais e quero dizer a vocês que 

todos nós estamos de portas abertas para estar dialogando e encontrar os melhores 

caminhos para o nosso povo. Muito obrigado, um abraço e boa noite a todos. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado, Josemar. Vamos as 

votações. Regime de urgencia do Projeto de lei n° 39/17 que altera a lei 919/2011 

e dá outras providências. Vereador Pedro de Oliveira Sampaio? Pedro Oliveira 
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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):- Aprovado por unanimidade o regime de urgência 

do projeto de lei n° 39/17. Votação do Regime de urgencia do Projeto de lei n° 

40/17 que altera a lei 1153/2017 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):- 
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favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Aprovado por 

unanimidade o regime de urgência do projeto de lei n° 40/17. Votação do regime 

de urgencia do PL n° 41/2017, que Dispõe sobre o registro, a esterilização, a 

adoção e o controle ético da população de quinos e bovinos e muares 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):- Aprovado por 

unanimidade o regime de urgência do projeto de lei n° 41/17. Votação da ata da 

15ª sessão. 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 
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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):- Aprovado por unanimidade ata da 15ª sessão. Nada mais havendo 

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

encerrou a 23ª 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, 02 de agosto  de 2017. 
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