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ATA DA 01ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018.  

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 primeira Sessão extraordinária 

da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua do ano de 2018. Convido a compor a 

Mesa o Vice-Presidente Márcio Silva da Conceição, o Secretário, Exmo. Sr. 

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

Gostaria de convidar o vereador Thiago Delorence Gava para fazer a leitura do 

texto bíblico que se encontra no evangelho de Marcos 7, 14-23 (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, 

primeira  sessão extraordinária de 2018. 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 
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(Secretário):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto Alemonge de 

Souza:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):-Vereador Jovaci Duarte 

Lopes? Jovaci Duarte Lopes (vereador): Presente. Thiago Delorence Gava 

(Secretário):- Sandro Duarte Gariolli? Sandro Duarte Gariolli (vereador): 

Presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):- Marcio Silva Conceição? 

Marcio Silva Conceição (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° 01/2018, do Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial para 

inclusão de despesa não prevista na secretaria de meio ambiente e dá outras 

providências. Projeto de lei n° 02/2018, do poder Executivo, Autoriza o 

município de Atílio Vivacqua a firmar convenio de subvenção social com a 

Associação de Moradores de Linda Aurora e dá outras providências. Projeto de 

Lei complentar n° 01/2018... Presidente, esse projeto saiu de pauta, mas vou lê-lo 

mesmo assim e depois também irei ler a justificativa da retirada. Projeto de Lei 

Complementar n° 01/2018, do poder executivo, Extingue e cria cargo na área da 

educação e dá outras providencias. A Justificativa diz assim: Excelentíssimo 

senhor Presidente, venho, através do presente, solicitar a retirada de pauta do 

projeto de lei que Versa sobre: extingue E cria cargos na área de educação e dá 

outras providências. Na certeza de contar com a atenção e compreensão de vossa 

excelência e demais vereadores aproveitamos para externar e renovar protestos e 

elevada estima de considerações. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Josemar 

Machado Fernandes. A Câmara Municipal de Vitória parabeniza a Câmara de 
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Atílio Vivacqua pelo bom resultado do percentual de transparencia das camaras 

junto ao TCEES. A primeira Igreja Batista convida a todos para a posse do Pastor 

Leandro Davi Santana às 19h. Sem mais, retorno a palavra ao presidente. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Dando prosseguimento, n[os 

temos pedido de fala do Gilmar e do Marcio Menegussi, secretário municipal de 

Meio Ambiente. Eu gostaria de saber dos Senhores vereadores se  eles podem 

falar antes das falas dos Senhores ou se fala depois. pode ser antes? Então tá bom! 

Então convido Gilmar Biazatti, representando Associação de Linda Aurora para 

fazer uso da Tribuna para poder explanar sobre o projeto de subvenção social. 

Gilmar Biazzatti: Boa noite a todos vocês, eu e o Junior já tivemos uma conversa 

anteriormente sobre os projetos da subvenção para a associação de Linda Aurora; 

esse projeto a gente pediu na prefeitura no dia 26 de outubro de 2017; a gente 

sempre antecipa por que a gente tem todo o ano na festa da associação O Encontro 

de Folia de Reis. Então esse será o 17º encontro que nós estaremos fazendo, na 

verdade, a gente já fez nesse final de semana passada, mas eu não sei qual foi o 

porém do por que isso não foi votado anteriormente, porém foi votado no 

orçamento. Nós não tínhamos como voltar atrás para adiar o evento que já estava 

tudo organizado, não tínhamos condições de parar, Veio gente de todas as partes 

do sul do estado e o nosso encontro já se considera um patrimônio da 

comunidade, do município. O vereador que quiser observar, tenho aqui, todos os 

documentos certinhos da associação e peço ajuda de todos para que possam votar 

favorável pois temos dívidas a pagar como aluguel, de tenda, cadeira serviços, 

muitas coisinhas que precisamos quitar, Muita despesa. Mais uma vez eu peço a 
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todos que puderem ajudar a Associação e para o próximo ano eu vou tentar 

arrumar um meio de tentar antecipar ainda mais para que esse projeto possa 

sempre beneficiar ainda mais a comunidade. Eu agradeço o apoio de vocês, de 

todos aqueles que puderem ajudar. Obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Alguém tem alguma pergunta? Vereador Sandro. Sandro Duarte 

Gariolli (vereador): Gilmar, Boa noite. A gente sabe da sua luta todo ano  na sua 

festa, nos blocos, mas pelo que você nos falou, você está resguardado Porque você 

teve uma conversa com prefeito no dia 3 e ele falou que você podia pagar Que ele 

dava um jeito de pagar; então, de qualquer jeito, você pode ficar tranquilo, meu 

irmão, porque mesmo que aconteça alguma coisa aqui hoje, você está resguardado 

pelo prefeito pelo que você falou aqui, mas estamos aí e o que for da nossa 

competência a gente vai estar pronto para ajudar. Gilmar Biazatti: Foi bom você 

tocar nesse assunto, eu conversei com prefeito no dia 3 de janeiro, eu já sabia que 

em Vitória, se saísse a subvenção lá, Seria em fevereiro, então foi votado no 

orçamento e eu partir para dentro com a festa né; Isso foi o que ele me disse. Eu 

não tinha como adiar ou cancelar porque envolve muitas coisas. Cláudio 

Barnardes Baptista (vereador): Você fez o pedido a secretaria de agricultur no 

dia 26 de outubro do ano passado? Gilmar Biazatti: No dia 26 de outubro eu iz o 

pedido à Secretaria de Cultura, diretamente a ela. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Dando prosseguimento, gostaria de convidar o secretário Márcio 

Menegussi a fazer uso da Tribuna. Márcio Menegussi: Boa noite a todos, 

gostaria de agradecer o empenho de toda a câmara de vereadores. Agradeço muito 

a presença dos Senhores aqui para estar votando o projeto que incentiva a 
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agricultura do município, do concurso de qualidade do café. Nós tivemos 11 

participantes, é pouco, mas tivemos 11 e desses,  4 foram selecionados e eles 

foram selecionados de duas formas, na sustentabilidade e qualidade. Dos 

selecionados, nós teremos uma premiação que somando dará r$ 15000 e nós 

contamos com a participação de todos vocês para poder fazer isso possível, poder 

votar o projeto. Sandro Duarte Gariolli: Márcio, queria te dar os parabéns mais 

uma vez porque, por várias vezes, você não tem estado aqui, mas eu sempre tenho 

te elogiado como secretário de Meio Ambiente; o meio ambiente do município 

nunca foi tão bem representado como agora. Cláudio Bernardes Baptista: Só 

para questão de entendimento, a premiação do café não foi pago ainda não, né? 

Márcio Menegussi: Ainda não. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

Dando prosseguimento, fica aberto o expediente único com o tempo de cinco 

minutos. Com a palavra o vereador Sandro Gariolli. Obirgado, vereador. Com a 

apalvra o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de Souza (vereador): 

Eu quero agradecer a Deus por mais um dia que a gente se encontra nesta casa. 

Quero cumprimentar o presidente, toda a Mesa Diretora, nossos amigos 

vereadores, todos que se encontram aqui presente. Quero agradecer o secretário 

Helinho pelo trabalho que foi feito na quadra de Independência. Então quero 

agradecer a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente):- Obrigado vereador, com a palavra o vereador Márcio Silva. 

Obrigado vereador, com a palavra o vereador Jovaci Duarte. Obrigado vereador. 

Com a palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista 

(vereador): Gostaria de estar desejando boa noite a mesa diretora, Nossos amigos 



 

 

6 

“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 
 

vereadores, o líder do prefeito, os servidores da casa e todas as pessoas que nos 

prestigiaram. Dando sequência aos assuntos pautados, eu li atentamente os três 

projetos, mesmo aquele que foi retirado, que veio falho né. Em relação ao projeto 

da premiação da Agricultura, que hoje passa ser também do meio ambiente, e que 

a gente acha muito importante para a valorização do pequeno agricultor e falar 

também da associação, da subvenção social. Eu sou bem direto e objetivo, nós 

sabemos a seriedade com que as coisas acontecem, temos uma grande 

preocupação Das coisas terem legalidade. Por muitos anos eu morei na 

comunidade de Linda Aurora, sou amigo de todos os moradores que participa da 

associação, mas antes de qualquer amizade eu tenho muita prerrogativa do meu 

voto dentro da legalidade. Eu tô falando pelo vereador Cláudio; eu não consigo 

votar sim e nem votar  não, mas sim me abster desse projeto de lei. Boa noite. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Passo a palavra ao vereador 

Thiago Gava. Thiago Delorence Gava (vereador): Meus agradecimentos a Deus 

por mais uma noite de trabalho nesta casa; agradecendo a Deus eu cumprimento a 

mesa diretora desta casa, os amigos do Facebook, os funcionários desta casa. 

Queria iniciar as minhas falas falando um pouquinho da pessoa do Gilmar PT,  eu 

sei da luta que ele tem na associação de moradores, o Gilmar prestativo em todos 

os eventos realizados por aquela associação. Vou falar também do projeto 03  que 

deu entrada no dia 26 de outubro de 2017, tendo tempo hábil para estar 

trabalhando este projeto. A festa até já aconteceu e ficamos um pouco receosos 

por está votando um projeto sem parecer. Então a gente precisa pedir uma 

avaliação jurídica, é um projeto delicado, mas a qualquer momento estamos à 
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disposição e estávamos à disposição para vir aqui votar esse projeto. Quanto ao 

projeto da premiação do café, é um projeto de grande importância. Não poderia 

também deixar de registrar as nossas condolências aos entes queridos que 

perdemos nesse 2017/2018. Essas pessoas deixam um legado dentro da cidade e 

vão ficar para sempre em nossos corações. Muito obrigado e retorno a palavra 

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

vereadora Graceli Estevão Silva. Graceli Estevão Silva (vereadora): 

Cumprimento a pessoa do Paulo, do Thiago, do Márcio, Doutor Moacyr, as 

pessoas que nos acompanham, do Gilmar, que hoje  está aqui mais uma vez com 

um propósito muito, muito Idealista daquela comunidade. Em Primeiro lugar 

quero agradecer os votos de pesar. O Thiago estava falando aqui da posição do 

Guarnier,  que ele foi um dos vereadores mais novos eleito aqui no município e o 

Tim também foi agraciado como vereador. Em relação ao concurso de qualidade e 

sustentabilidade do produtor rural, do café; é de suma importância que se faça isso 

para poder valorizar o próprio produtor. Em relação ao projeto do Gilmar, eu não 

sei o que aconteceu com a questão de datas, informação não encontradas, porque 

esta casa está sempre disposta, comungando com a questão cultural. Esta casa está 

à disposição para votar, mas ela também tem prazos e Se nós formos contra o 

projeto não será contra você,  mas é uma questão de data, pertinente a liberação do 

recurso. Então eu quero que você entenda essa questão e essa comunidade com 

certeza não vai ficar descoberta, mas existe uma legislação pertinente a questão de 

data. Hoje nós estamos aqui como nós poderíamos ter estado aqui até mesmo no 

início do mês. Muito obrigada e boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior 
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(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Pedro Oliveira Sampaio. 

Pedro Oliveira Sampaio: Quero agradecer a Deus por mais esse dia, mais este 

momento, Que ele continue nos abençoando e protegendo com sua sabedoria. 

Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, os vereadores. Sinceramente eu já 

sinto a dor do Gilmar nessa questão. Gilmar, o projeto está legal, a lei de 

subvenção autoriza atender associações e nós já autorizamos valores aqui antes e 

eu, sinceramente, Estou tranquilo a votar, não tenha dúvida. Não estou fazendo 

papel de líder, é a minha opção de voto. Eu entendo os vereadores, entendo a 

posição de cada um. Quanto ao projeto da Agricultura, o conselho já liberou o 

pagamento do recurso, inclusive a vereadora Graceli faz parte do Conselho e aqui 

quero parabenizar o Márcio mais uma vez por esse trabalho. Muito obrigado. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Vou falar rápido aqui 

mesmo em relação ao projeto 01 de 2018, projeto que vai pagar a premiação do 

concurso municipal do café; a gente vê como um grande incentivo para produção 

rural de café; eu até tive conversando com o secretário, falei que o projeto teria 

que avançar até um pouco mais, algumas colaborações para que os nossos 

agricultores que sejam premiados nesse evento, que eles possam ter também o 

mercado melhor para poder vender o seu produto, pois a gente vê nos outros 

concursos que o café deles já é vendido imediatamente para outros lugares e, se 

nós tivermos esse incentivo no nosso município, nós vamos ter, com certeza, 

como dar mais oportunidade aos nossos produtores. Nós vamos parar um 

pouquinho a sessão até porque precisamos fechar um pouco os pareceres e a gente 

depois volta trazendo para votação e ver o que Vamos decidir sobre o projeto. 
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Mas o que eu puder fazer para a comunidade de Linda Aurora pode contar 

comigo. Pedro de Oliveira Sampaio (vereador):- Obrigado Presidente pela 

parte. Em relação ao projeto de subvenção, a gente poderia pedir VISTA do 

projeto podermos voltar a conversar a respeito dele, se vossa excelência, os outros 

vereadores entenderem, a gente pode estar voltando a conversar sobre o projeto. 

Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Ok, vereador. Então vamos parar 

a sessão por 10 minutoa e retornaremos em breve (Neste momento a sessão foi 

suspensa). Dando continuidade a sessão, passaremos para a votação. Em votação 

Projeto de Lei n° 01/2018, do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito 

especial para inclusao de despesa nao prevista e dá outras providências ( a 

votação foi tanto para o regime de Urgência, quanto para o projeto). 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 Sandro 

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):- Márcio Silva. Marcio Silva Conceição: Favorável. Paulo 



 

 

10 

“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 
 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Meu voto também é favorável. 

Aprovado por unanimidade o projeto de lei n° 01/2018. Em votação o REGIME 

DE URGENCIA do Projeto de Lei n° 02/2018, do Poder Executivo, que Autoriza 

o município de Atílio Vivacqua a firmar convenio de subvenção social com a 

Associação de Moradores de Linda Aurora 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):-  Vereador Sandro 

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):- Márcio Silva. Marcio Silva Conceição: Favorável. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Meu voto também é favorável. 

Aprovado por unanimidade o regime de urgencia do projeto de Lei n° 02/018. 

Nós, em reunião, optamos por unanimidade, estar retirando de pauta e encaminhar 

para o executivo para as devidas correções. Informo que o tempo do regime de 

urgencia também estará correndo. Quero lembrar que um dos resultados da nossa 

audiencia Pública em novembro do ano passado, foi a mudança de horários, a 



 

 

11 

“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 
 

inclusão de novos horários de onibus na linha Costa Sul. Nada mais havendo 

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

Deus, encerrou a 1ª Sessão Extraordinária de 2018, 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, 07 de fevereiro  de 2018. 
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