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ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017.  

Aos dezesseis 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 quinta 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 1 

coríntios, capitulo 03, versículo 05 a 12 (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 quinta 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:- 



 

 

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 
 

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? Ainda 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 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. 

Indicação n° 68/17, Thiago Gava, INDICA APOIO COM AMBULÂNCIA E 

SOCORRISTA PARA OS JOGOS ESPORTIVOS OFICIAIS DE ATÍLIO 

VIVACQUA. Indicação n° 69/17, Thiago Gava, INDICA EXTENSÃO E 

AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE DE 

CÓRREGO DA FAMA. Indicação n° 70/17, Paulo Caldeira Burock Junior, 

INDICA LIMPEZA DE BUEIRO E GALERIA NA RUA MANOEL 

RODRIGUES DA COSTA, SEDE DA CIDADE. Ata da décima sétima sessão. 

Eu, Pedro Oliveira Sampaio, vereador nesta Casa de Leis, venho demonstrar 

interesse na função de ouvidor titular da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua 

assim como dispõe a resolução n° 07/17; ouvidor suplente, vereador Thiago 

Delorence Gava. 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 
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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 vereadora 

Graceli, a todos que nos assistem aqui neste plenário. Queria falar rapidamente 

sobre a indicação de atendimento de ambulância e de técnico de enfermagem nos 

jogos municipais. Sinceramente eu fico preocupado, pois nós temos apenas 1 

ambulância para atender o município e nesses períodos nós teremos três jogos em 

lugares diferentes, então acho que será uma indicação muito difícil de ser 

cumprida; não que eu seja contra o projeto, mas é por conta da estrutura que nós 

temos. Muito obrigado, retorno no segundo expediente. 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 pessoa do Dr. Moacyr, cumprimento a cada servidor e vereadores dessa 

Casa, todos os presentes e aos nossos internautas. Eu inicio minhas falas para 

defender duas indicações que até o lider do prefeito já mencionou uma delas e 

indico também a extensão e ampliação de iluminação pública na comunidade de 

Córrego da Fama, temos nesse trecho indicado por volta de 6 a 8 residências. 

Nossa indicaçao neste momento é visando a segurança, para que nossos munícipes 

se sintam mais seguros. É uma comunidade que tem crescido muito e faz divisa 

com o município de Muqui. Sem mais para o momento, retorno a palavra ao 

presidente. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador, 
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com a palavra o vereador  Marcio. 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. Gostaria de estar falando aqui das indicações; são todas relevantes, 

traduzem preocupação e acho que deva haver uma ação também e isso realmente 

vem de encontro. A questão da ambulância vem de encontro ao que já acontece 

todo final de semana que são os jogos. Quero parabenizar o presidente desta Casa 

pelas ações que vem tomando. Já está também, em andamento, um projeto de 

recolhimento de óleo dos comerciantes, que estarão repassando para associações 

que estarão fazendo sabão, detergente; um projeto de grande cunho social e 

ambiental. Volto no segundo expediente se assim se fizer necessário. Caldeira 

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

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

Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Saudar a todos com uma 

boa noite. Desejar a todos uma boa sessão durante toda noite. Desejar também 

uma boa sorte aos vereadores Pedro e Thiago com a ouvidoria e dizer também que 

estamos todos aqui para ajudar no que for necessário. Quero dizer que nós temos 

andado no município e tivemos alguns questionamentos de professores quanto a 

pintura de algumas escolas. A gente retorna no grande expediente para tratar de 
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assuntos referenciados aos projetos que se encontram na Casa. Boa noite. Paulo 

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

Gariolli até o presente não se faz presente, então vamos neste momento, dar inicio 

a eleição para o ouvidor desta Casa. Os senhores estão recebendo cédulas para a 

votação; como é chapa única, os senhores deverão colocar apenas SIM ou NÃO, e 

caso queiram votar em BRANCO é só deixar de marcar as opções. Gostaria de 

convidar os vereadores Jovaci e Graceli para conferencia das cédulas. (Não foi 

encontrada nenhuma irregularidade na conferencia das cédulas, segundo os 

vereadores) . Vamos iniciar nossa votação, cada vereador deverá pegar uma 

cédula na Mesa e colocar na urna. Terminada a votação foram chamados os 

vereadores Roberto Alemonge e Cláudio Bernardes para fazer a conferencia dos 

votos. Todos os vereadores, com exceção do Vereador Sandro Duarte Gariolli 

que estava ausente no momento, votaram em SIM, ou seja, pela aceitação da 

chapa única, formada pelos vereadores Pedro Oliveira Sampaio, como ouvidor 

titular e Thiago Delorence Gava, como ouvidor suplente. Dando prosseguimento, 

passamos ao segundo expediente e com a palavra o vereador Thiago Gava. 

Thiago Delorence Gava (secretário):- Boa noite. Retorno para falar um 

pouquinho do ponto eletrônico que gerou um desconforto muito grande no poder 

executivo em 2015. Fizemos a instalação dos pontos atendendo normas federais, 

mas mesmo assim tivemos um desconforto muito grande. Tenho uma indicação 

aqui quanto a ambulancia, com o intuito de proprizar a saúde de nossos 

municípes. Estar ali, dando uma atenção mínima necessária ao atleta. Então a 

minha indicação quanto profissional da área da saúde é visar a segurança de 
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nossos atletas. Para que depois nós não venhamos receber noticias tristes. Então 

fica a minha indicação ao líder do executivo. Sem mais, retorno a palavra. Paulo 

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

Marcio. Marcio Silva da Conceição (Vice-Presidente):- Boa noite a todos. Na 

semana passada eu comentei sobre um bate papo que tivemos os secretario de 

meio ambiente Marcio e o servidor Maycon e gostaria de deixar aqui alguns 

pontos levantados e sobre a questão do meio ambiente com as escolas para a gente 

estar podendo revitalizar a pracinha central do nosso município. Nós sabemos a 

dificuldade financeira, mas que nós possamos estar utilizando nossa criatividade. 

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

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

(vereador):- Quero agradecer a Deus por mais um dia, muita felicidade, muito 

trabalho e agrader a ele por cada dia. Quero cumprimentar a presença do nosso 

amigo vereador de Cachoeiro Alexon Cipriano. Quero parabenizar a organização 

da festa de Nossa Senhora dos Milagres. Foi uma festa muito linda. Boa noite a 

todos e fiquem com Deus. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

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

Silva (vereadora):- Eu volto a tribuna para cumprimentar o Batista e também ao 

Vereador Alexon e seus assessor. Eu gostaria de parabenizar o senhor Pedro de 

Oliveira e o senhor Thiago Delorence pela unanimidade da aprovação para as 

eleições de ouvidor. Semana passada nós tivemos ali na casa de agricultura, um 

seminário de arrecadação tributária, foi de suma importancia, coisas que são 

cotidianas e que as vezes foge do conhecimento nosso. Tudo isso retorna para a 
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comunidade em segurança, lazer, saúde. Nós tivemos desse encontro duas 

cartilhas que são poucas folhas, mas é realmente muito bom e com muitas 

informações pertinentes. Eu volto a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

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

Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Primeiramente eu gostaria de 

estar agradendo a Deus por mais essa oportunidade, em seguida cumprimentar o 

presidente desta Casa, Toda a Mesa, o vice Marcinho, Os nobres colegas, os 

funcionários que nos auxiliam esta tarde e a todos os presentes e que estão nos 

celulares nos acompanhando via internet. Nós temos alguns assuntos a tratar e 

recebi várias ligações durante esses dias, as pessoas pedem para que façam o 

atendimento no interior. Nós temos algumas comunidades como Santo Antônio, 

São Jose da BR, São José, Fura Olho, Alto Santa Maria e aquela parte de 

Independencia ali perto da antiga Pedreira e nós precisamos de um posto de saúde 

nessas regiões, precisamos nos unir, batalhar, correr atrás de recurso, nos unir, 

batalhar, mas a vida nossa é assim mesmo, tem que matar um leão por dia. 

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

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

Bernardes Baptista (vereador):- Saudar a Mesa Diretora, o vereador Alexon, os 

servidores desta Casa  e àqueles que chegaram após o meu primeiro expediente. 

Eu me pergunto frequentemente se essas pessoas que dizem que vereador não faz 

nada, se elas realmente conhcem o papel do parlamentar? Será que a população 

sabe que se o vereador não votar o orçamento, não vai ter merenda, não vai 

pagamento pro médico, não vai ter remédio, o orçamento que passa por esta casa é 
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autorizativo para o prefeito poder orçar todos os recursos públicos que chegam 

para o município. Isso tudo tem que ficar bem explicado a sociedade. Eu, 

particularmente, tenho que expor isso a público, vereador Thiago, que eu tenho 

uma torcida muito grande para o hopital, em sua tercerização que fora feito lá 

atrás, mas isso agora não interessa; que ele dê certo, porque quem tem um plano 

de saúde nao vai ali, mas a maioria da população vai, então a gente não pode ser 

otimista de não querer, ou ser pessimista de querer o mal. Existem outras 

situações que vem acontecendo também; dizem que eu, junto com os vereadores 

Marcio e Paulo, estou apoiando o magistério em algumas situações. Eu, 

particularmente, deixo claro ao prefeito, aos secretários e todos em geral, que eu 

fico sempre ao lado das pessoas que estão precidando do meu apoio, independente 

de classe. Podem contar comigo para qualquer reivindicação, eu não vou me 

omitir. Eu queria dizer, gente, até não ia citar, mas algumas pessoas citam em 

facebook algumas coisas constrangedoras e citaram um vereador e colocaram um 

animal na frente que eu não considerei para mim, mas como eu tenho apelido, eu 

vou rebater isso dentro da lógica. Não tem distância, nenhuma do mundo, que 

gente não possa chegar quando se está com a verdade. Todos podem citar 

qualquer coisa no meu nome, mas Deus sabe do meu coração. Deus abençoe a 

todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Gostaria de convidar o 

vice-presidente para que assuma a presidencia para que eu possa fazer uso da 

tribuna. Boa noite a todos. Boa Noite ao nosso colega vereador Alexon e todos 

aqui presentes e nas redes sociais. Quero iniciar meu dicurso com a preocupação 

que eu estou com o municipio de Atilio Vivacqua, a preocupação financeira, com 
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as dificuldades que o municipio está passando, a gente vê que Atílio Vivacqua 

está precisando muito de todos nós. A vereadora Graceli falou da questão da 

barragem, eu gostaria inclusive de pedir ao líder do prefeito uma resposta do 

motivo pelo qual nós perdemos esse recurso. Com relação a nossa lei do 

orçamento, a gente fica preocupado. Dando prosseguimento, gostaria de convidar 

o vereador Alexon para nos deixar uma mensagem na tribuna. Alexon Cipriano 

(vereador de Cachoeiro|):- Queria cumprimentar nosso Presidente desta Casa, 

todos os amigos vereadores e todos os presentes. Trago aqui um abraço do nosso 

presidente Alexandre Bastos e toda Casa de Cachoeiro de Itapemirim e deixar um 

convite aberto e dizer a cada um que nossa Casa está de portas abertas. No mais 

quero me colocar a disposição desta Casa, para lutar pelos interesses de todo sul 

do estado para que nós possamos fazer um legislatico mais forte e mais presente 

na vida das pessoas. Meu muito obrigado e boa noite. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Dando prosseguimento, gostaria de passar a palavra ao 

líder, vereador Pedro Oliveira Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- 

Quero cumprimentar novamente a Mesa na Presença do Vereador Alexon. Quero 

compreender aqui toda a compreensão da Casa com relação ao meu novo 

compromisso com essa Casa relacionado a ouvidoria. Sobre a questão da 

instrutura, da ambulancia, hoje nós temos quantas ambulancia, vereador? Eu não 

sou contra seu projeto/indicação, as indicações são importantes, mas o municipio 

não tem condição de atender essa reivindicação porque nós temos em cada rodada, 

três jogos de futebol, e o município tem apenas duas ambulancias. Com isso nós 

não temos condições de estar atendendo o hospital, as demandas do municipio e 
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atender  ficar atendendo os jogos.  Sobre a questão do recurso das barragens, vou 

buscar mais informações para saber exatamente o que aconteceu. Boa noite. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado, vereador. Gostaria de 

informar aos senhores vereadores que o projeto de lei n° 36/2017 que Dispõe 

sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 

2018 e dá outras providências, foi encaminhado para as comissões para que 

possamos votar na próxima semana. Vamos colocar em votação a ata da décima 

sétima 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):-  

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 a ata da 17ª 

sessão ordinária. Aberto o horário de liderança, com a palavra o líder do PSD, 

vereador |Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- voltei no 

horário de lidernaça, estou atentamente acompanhando o projeto dos animais e 

quero aproveitar a presença do vereador de Cachoeiro, se esse projeto de lei se 
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tornar lei, nós não temos locais para colocar os animais. Ontem tive visitando o 

centro de zoonoses de  Cachoeiro de Itapemirim e fiquei preocupado com o nosso 

município. É um projeto de ótimas intenções. Queria deixar que uma mensagem 

sobre a ambulância, Pedro. Uma ambulancia, sobre aviso, pode atender até três 

lugares desde que tenha agilidade e sabendo para que ela está lá. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Dando prosseguimento, com relação a comenda 

Dr. Joel Silva Souza, fica ecolhido o Dr. Miguel em primeiro lugar com quatro 

votos e a Dra. Raissa em segundo. Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 25ª 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, 16 de agosto  de 2017. 
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