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ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017.  

Aos nove 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 quarta Sessão 

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

compor a Mesa o vice-presidente Marcio Silva da Conceição, o Secretário, Exmo. 

Sr. Thiago Delorence Gava e o assessor jurídico Dr. Moacyr Scardua Travaglia. 

Gostaria de convidar o vereador Márcio para fazer a leitura do texto bíblico que se 

encontra em Isaias, capitulo 08, versículo 11 a 15 (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 

quarta 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 Delorence Gava (Secretário):- 
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Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto Alemonge de Souza:- presente. 

Thiago Delorence Gava (Secretário):-Vereador Jovaci Duarte Lopes? Ainda não 

se encontra presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereador Marcio 

Silva Conceição? Márcio Silva Conceição (vereador): 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° 38/17, de Thiago 

Delorence Gava, OFICIALIZA DENOMINAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO 

DE ATÍLIO VIVACQUA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Lei n° 

42/2017, 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. Projeto de Lei n° 43/17, Poder Executivo, Cria 

o conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável e dá outras 

providências. Indicação n° 63/17, Marcio Silva Conceição, Indica a aquisição de 

bancos de reserva para os campos de futebol no município de Atílio Vivacqua. 

Idicação n° 64/17, Graceli Estevão Silva, Indica criação e implantação da guarda 

municipal em Atílio Vivacqua. Indicação n° 65/17, Paulo Caldeira Burock Junior, 

INDICA MANUTENÇÃO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE VILA 

NOVA. Indicação n° 66/17, Paulo Caldeira Burock Junior, INDICA 

MANUTENÇÃO DE ESTRADA, CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS 

NA COMUNIDADE DE BELA VISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Indicação n° 67/17, Paulo Caldeira Burock Junior, INDICA LIMPEZA DE 
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BUEIRO E GALERIA NA COMUNIDADE DE BEIRA RIO, SEDE DA 

CIDADE. Gostaria de registrar que o vereador Jovaci se faz presente. Sem mais 

para o momento retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Continuando, gostaria de informar que o projeto de lei n° 36/17, 

que Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual para o 

exercício de 2018 e dá outras providências, o projeto de lei 39/17 e o projeto de 

lei n/ 40/17, todos estão na procuradoria para emissão de parecer. Fica aberto o 

primeiro expediente, com a palavra o líder do prefeito, vereador Pedro de Oliveira 

Sampaio. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Obrigado, 

vereador. Vereador Sandro Duarte. Obrigado vereador. Vereador Thiago 

Delorence Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Boa noite a todos. 

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-presidente, a pessoa do Dr. Moacyr, cumprimento a 

cada servidor e vereadores dessa Casa, todos os presentes e aos nossos 

internautas. Venho defender o meu projeto sobre o projeto de denominação de rua 

em nome da Rosely; que possamos votar favorável para que possamos nomear 

essa rua e garantir que a comunidade do Alto Niteroi receba a visita dos correios. 

Sem mais para o momento retorno a palavra. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. 

Obrigado vereador Cláudio. Com a palavra o vereador Roberto Alemonge. 

Obrigado Vereador. Com a palavra a vereadora Graceli Estevão.  Graceli Estevão 

Silva (vereadora):- Graças a Deus por mais uma semana e cumprimentar toda a 
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Mesa, aos nossos servidores, os colegas vereadores, as pessoas aqui presentes. Eu 

volto no segundo expediente para poder estar defendendo minha indicação e conto 

com a colaboração de todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado vereadora, com a palavra Márcio Silva da Conceição. Obrigado 

vereador. Gostaria de pedir ao vereador Marcio que assuma a presidencia para que 

eu possa fazer uso da palavra. Quero cumprimentar mais uma vez a todos. Quero 

aproveitar um pouqinho o primeiro expediente para falar das minhas indicações. 

Gostaria muito que a manutenção das estradas chegasse também nas comunidade 

de Vila Nova e Alto São José. A indicação 66 vem indicar a manutenção de 

estrada, contrução de ponto de ônibus e outras providências em Bela Vista, 

próxima a BR 101. Venho pedir ao nosso prefeito que venha intervir por esta 

comunidade. Nessa mesma indicação peço também a manutenção de uma rua, de 

uma obra um pouco mal feita, mas que podemos resolver. Volto no segundo 

expediente e muito obrigado. Antes de iniciar o segundo expediente, quero 

informar que na semana que vem será realizada a eleição para o vereador ouvidor 

e seu suplente. Até a semana que vem os senhores podem procurar a secretaria 

para realizar as inscrições. Peço apenas que na escolha do suplente haja 

representatividade de partidos, ou seja, que o ouvidor e seu suplente sejam de 

partidos diferentes. Dando prosseguimento, está aberto o segundo expediente; 

com a palavra o vereador Pedro Oliveira. Pedro de Oliveira Sampaio 

(vereador):- Quero aqui neste segundo expediente dar meus votos de pesar a 

família da dona Maria das Graças. Quero dizer ao Presidente que amanha o 

deputado Rodrigo Coelho estará em Atílio Durante o dia, quero me justificar que 
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já assumi um compromisso para o dia de amanhã, mas que estarei presente 

durante o período da manhã. Eu quero falar que sobre as indicações, estarei 

pessoalmente fortalecendo seu pedido. Neste momento vou deixar a tribuna, mas 

vou ficar a disposição dos vereadores para esclarecer as dúvidas que forem 

necessárias sobre os projetos. Boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior 

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

vereador está com problemas de garganta. Com a palavra o vereador Sandro 

Gariolli. Obrigado Vereador. Com a palavra o vereador Thiago Delorence Gava. 

Thiago Delorence Gava (vereador ):- Retorno ao segundo expediente muito 

atento ouvindo as indicações dos senhores vereadores e a gente observa que essa 

Casa esta desempenhando seu trabalho. Fiz também algumas indicações e fiquei 

feliz em terem realizado uma indicação minha que foi a instalação do ponto 

eletrônico na Comunidade do Alto Niterói. Tenho recebido alguns 

questionamentos de servidores que estão reclamando da questão da transparencia, 

de alguns protocolos que estão demorando a serem respondidos pelo executivo. O 

proprio presidente desta casa já reclamou que nós também estamos tendo 

dificuldades de respostas. Eu quero pedir que um oficio seja enviado pelo 

presidente desta casa ou pelo líder, solicitando esclarecimentos sobre o assunto. 

Sem mais retorno a palavra. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio 

Bernardes Baptista (vereador):- Saudar a Mesa Diretora, a procuradoria da 

Casa, Nosso líder do prefeito, os demais vereadores. N´s estávamos ouvindo todos 

os vereadores, o importante é o debate. Eu realmente optei em não fazer mais 
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indicação e ligo diretamente para o prefeito, os secretários para dinamizar o 

atendimento. A prefeitura vem fazendo serviços de ponto como na comunidade de 

Linda Aurora. A gente sabe que a demanda é grande; tem a parte burocrática que 

é a questão da documentação e tudo isso acaba demorando o projeto. Por isso, 

vereador Thiago, optei por diminuir minhas indicações. Quero dizer que a gente 

está aí, a disposição da população, funcionando diuturnamente. Esse vereador da 

forma que ele passa pedindo um belo voto, ele vem trabalhar com seriedade e 

carinho para a população. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. 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 neste segundo 

expediente. Eu gostaria de estar falando na questão da indicação, eu jpa tive duas 

indicações efetuadas. Em relação a caixa seca da comunidade de Alto São José, é 

um terreno de uma propriedade privada, mas que estava prejudicando a todos que 

utilizam daquele ponto de onibus próximo a Igreja. Outra indicação que eu fiz 

também que vem de encontro a todos é a questão do IPTU premiado. E eu 

gostaria também de estar parabenizando todas as indicações que foram lidas aqui 

e que sejam, na medida do possível, atendidas. Meu boa noite a todos e volto a 

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

vereador. Com a palavra o vereador Marcio. Márcio Silva da Conceição (vice-

presidente):- Eu queria primeiro agradecer a Deus por mais essa noite por estar 

aqui. Quero agradecer as felicitações, o carinho e a atenção de todos. Eu quero 

falar sobre minha indicação que é a aquisição de bancos de reserva para os 
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campos de futebol. A gente sabe do campeonato, da grandeza do jogo e é muito 

importante podermos proporcionar isso a população. Quero parabenizar os 

organizadores da cavalgada que tivemos no último sábado. Já estou organizando 

um projeto de lei que valorize os nossos artistas locais, como a abertura das festas 

que ocorrem dentro de nosso município possam acontecer com nossos artistas. 

Para finalizar, gostaria de propor que o nosso líder possa falar um pouco antes do 

senhor, nos expedientes, para que ele possa acolher todas as informações ditas 

pelos vereadores e sanar dúvidas que venham a existir. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Obrigado, vereador. Convido o vereador Marcio para que 

assuma a presidencia para que eu possa fazer uso da tribuna. Volto ao segundo 

expediente para falar das minhas indicações. Indicação 67 que indica a limpeza de 

boeiro e galeria na comunidade de Beira Rio; fui até conversar com a moradora 

Driellen que me mostrou a situação. Peço ao executivo que possa estar relaizando 

a limpeza, ou alguma outra medida que vise a resolver esse problema seja tomada 

para evitar transtornos futuros. Gostaria também de pedir ao líder do prefeito para 

conversar com o executivo para atender algumas indicações feitas há alguns anos. 

Queria também pedir ao município um acerto de calçamento na rua Elisa Galvão 

Barbieri que está uma vergonha para o município de Atíliob Vivacqua. Eu mesmo 

tenho medo de passar naquela rua e ao mesmo tempo é algo simples de resolver. 

Uma coisa que eu acredito que vou passar pedindo durante toda minha gestão, 

mas talvez peça só hoje é a ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses. 

A Graceli, como mãe e funcionária da saúde, sabe da importancia dessa licença. 

Boa noite a todos.  Vamos as votações. Em votação o projeto de lei n° 38/17, de 
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Thiago Delorence Gava, 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 da Conceição? Marcio Silva da 

Conceição:- Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Aprovado 

por unanimidade o projeto de lei n° 38/17. Votação regime de urgencia do projeto 

de Lei n° 43/17, do poder executivo, Cria o conselho municipal de 

desenvolvimento rural sustentável 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 
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(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 

da Conceição? Marcio Silva da Conceição:- Favorável. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Aprovado por unanimidade o regime de urgencia projeto 

de lei n° 43/17. Votação da ata da 16ª sessao. 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 

da Conceição? Marcio Silva da Conceição:- Favorável. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Aprovado a ata da 16ª sessão ordinária. Quero apenas 

lembrá-los da eleição para ouvidor na proxima sessão. Cláudio Bernardes 
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Baptista:- Quero deixar registrado em ata que estou me candidatando para as 

eleições para ouvidor. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- mais nada 

em votação. Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 

de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 24ª 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, 09 de agosto  de 2017. 
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