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ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017.  

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezoito horas, 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 segunda  Sessão Extraordinária 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. 

Justifico a ausência do vereador Marcio por estar de atestado médico, pois passou 

por uma nova cirurgia. Gostaria de convidar o vereador Pedro Sampaio para fazer 

a leitura do texto bíblico que se encontra em Jeremias , versículo 07 a 09 

(vereador leu o texto). Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Gostaria de 

convidar o secretário de Meio Ambiente, Sr. Marcio Menegussi, para que possa 

sentar na Mesa Conosco. 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, segunda sessão Extraordinária 

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 
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(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):- 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 Substitutivo n° 

48/17, do Poder Executivo, Dispõe sobre a criação do projeto águas da nossa 

comunidade e apoio financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências.  

Sem mais, retorno a palavra ao presidente. Paulo Caldeira Burock Junior 

(Presidente):- Convido o secretário Marcio Menegussi para fazer uso da palavra 

para explicar o projeto. Márcio Menegussi Menon: Boa Noite a todos aqui 

presentes, Boa noite amigos vereadores, a todos os presentes. Vou falar um 

pouquinho sobre o projeto que vai ser um desafio muito grande para conseguir 

chegar até o produtor, que precisa daquele recurso para conseguir conservar a sua 

Nascente, a sua mata, o solo, consegui recuperar aquilo que, com o tempo, com as 

práticas que vem sendo utilizadas no passado e hoje, vem prejudicando a natureza. 

A ANA (Agência Nacional das Águas) lançou  edital que fala sobre a recuperação 

de áreas degradadas. Nós pegamos o edital com a equipe técnica, trabalhamos no 

projeto para podermos submeter ao edital da ANA para que nós possamos ser 

contemplados, ou não. Uma das exigências era que nós tenhamos criado no 

município uma lei que dá subsídio para prestar assistência ao produtor. Esse 
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dinheiro vai ser oriundo do Fundo Municipal do meio ambiente. Esse é o dinheiro 

que vai subsidiar esse programa, esse projeto. O projeto está aí para os senhores 

analizarem, um projeto tão importante para o meio ambiente, hoje é um pequeno 

passo, Mas que no futuro vai se tornar Grande. Eu quero deixar claro aqui que são 

poucos municípios que têm essa lei em vigor, que realmente Estão dispostos a 

ajudar O agricultor. Resumidamente é isso, estou aberto às perguntas e a gente 

conta com o apoio de vocês neste projeto que é tão importante para o município. 

Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

Marcio. Antes de iniciarmos a pergunta, gostaria de convidar o vereador 

Carlinhos, de Cachoeiro, para fazer parte da Mesa conosco. Começando a nossa 

sabatina, por ordem de sorteio, o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes 

(vereador):- Quero, aqui, estar agradecendo a presença do secretário Márcio e 

dizer que foi um prazer receber sua ligação para a gente estar conversando a 

respeito do projeto. Eu não tenho muito a te perguntar, mas sim te parabenizar e 

dizer que você está no caminho certo e o que eu puder fazer para contribuir,  

estarei à disposição. Eu quero apenas dizer que a minha grande preocupação hoje 

são os nossos esgotos que tão indo para o nossos rios e nós precisamos fazer 

alguma coisa para mudar isso. Faço esse pedido e deixo aqui registrado. 

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

Agora o vereador Roberto Alemonge. Roberto Alemonge de Souza (vereador):- 

Eu quero parabenizar o secretário Márcio pela iniciativa do projeto, é um projeto 

que já era para ter ocorrido a mais tempo no município, pois faz muita falta no 

município até pela questão da nascente e eu o vejo ,Márcio, muito preocupado 
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com a nascente, e tem que se preocupar se não vai ficar cada vez pior. Eu sou 

favorável ao projeto e que Deus abençoe a você e a todos nós. Paulo Caldeira 

Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Agora a vereadora Graceli 

Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- Vou quebrar um pouco o 

protocolo, cumprimento a mesa, o presidente, o vice-presidente interino, o Doutor 

Moacyr, o Nobre colega Carlinhos, todos os nobres colegas vereadores desta casa, 

aos funcionários, é um prazer tê-lo aqui secretário Márcio, nós já estivemos hoje, 

por duas vezes, conversando. Quando eu fiquei sabendo deste projeto eu tirei 

algumas dúvidas e já entrei estudando. Eu fiz uma pergunta hoje cedo a respeito 

da Preservação das Nascentes, Pois isso já ocorreu, uma parceria com o estado e o 

município, naquela época não deu certo, isso foi abafado, não funciona mais e, 

agora, essa proposta da ANA e lança edital, vem propondo que os municípios 

tenham essa preocupação. E dentro dessas propostas tem muitos itens, muitas 

exigências feitas por essa agência e é Um Desafio muito grande, então, Conte com 

esta casa, Conte conosco para que realmente possamos ver o bem-estar da 

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

Agora o vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):- Queria 

cumprimentar a mesa, ao Carlinhos, a todos os funcionários, aos demais 

vereadores. Eu só tenho a te parabenizar, mais uma vez, por colocar o nosso 

município saindo na frente dos projetos que estão sendo oferecidos; eu sei da sua 

capacidade, sua carga e sua preocupação para com este município. Tomara que os 

nossos produtores possam ter acesso e que papai do céu te ilumine e que nós, e os 

produtores, consigamos chegar nesta meta que você e município tem para eles. 
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Muito obrigado. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador. Agora o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista 

(vereador):- Gostaria de Saudar a Mesa. A gente fica muito à vontade na questão 

dos projetos que vem para esta casa quando as pessoas que elaboram estão dentro 

da realidade do município. Logo Quando fiquei sabendo desse projeto, tenho 

estudado e buscando algo que a gente pudesse passar para comunidade. Como 

colocou o vereador Jovaci, se CESAN investir nas fossas nas margens dos rios de 

Atílio Vivacqua, ela precisará de menos produtos para tratar sua água, teremos 

uma água com mais qualidade e isso tudo vai engrandecendo. Márcio, Tivemos 

hoje sentando e discutindo uma situação que é a questão financeira para ajudar e 

que tem um prazo mínimo de 2 anos; nos preocupou, mas nós também vimos, lá 

na frente, no artigo vindouro, que o município regulamentará por decreto e até 

aconselho que esse decreto, que conste nele, dentro das condições, porque nós 

sabemos que amanhã todos gostarão de fazer parte da verdadeira diferença que é 

recuperação das Nascentes das nossas Águas. Para mim essa Sabatina vem ao 

encontro somente de dizer: Conte com Cláudio, porque nós queremos fazer a 

verdadeira diferença, estamos praticamente bem conscientizados e preparados 

para votar esse e outros em projetos de interesse do povo ateniense. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado vereador. Agora o vereador 

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

agradecer a Deus por mais uma sessão extraordinária para debater um projeto tão 

importante. Márcio, eu conheço o seu trabalho desde 2009 quando eu me tornei 

enfermeiro do município e, agora, na nova gestão do prefeito Almir. Nós sabemos 
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que o município vem passando dificuldades, várias nascentes secando, e é uma 

forma desse projeto está tentando revitalizar suas nascentes. Na própria 

comunidade de Córrego da Fama, algumas Nascentes secaram, no Valão do 

vinhático, entre outros. Márcio, Parabéns pelo seu trabalho, Conte com este 

Vereador para votar favorável, já tivemos parecer das comissões. O município dá 

a um passo à frente quanto ao meio ambiente, parabéns pelo projeto, pelo trabalho 

e conte comigo sempre. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado 

vereador. Passo a palavra ao Líder do Executivo, vereador pedro de Oliveira 

Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- Quero agradecer a Deus por 

mais essa tarde. Assim cumprimento a Mesa na pessoa do presidente, 

cumprimento os colegas vereadores, o  Plenário. Márcio, eu acompanhei muitas 

vezes o seu trabalho e na secretaria de agricultura você sempre teve muita 

preocupação com a questão da Nascente. Eu fico muito tranquilo em relação a 

esse projeto porque a gente vê o futuro da nossa sociedade e a gente vai 

percebendo que precisa ter alguém como você que goste deste trabalho para poder 

fazer acontecer tudo isso com o município. Eu fico muito contente em ver vossa 

excelência realizando esse sonho. É claro que daqui a pouco vai vir um decreto, 

para poder liberar o recurso, Mas qual e de que forma o produtor, ele vai está 

habilitado para que chegue até ele aquele recurso para que ele seja o primeiro, o 

segundo, para que ele esteja dentro desse requisito para ser contemplado, assim 

que tiver sido decretado o programa? Muito obrigado pela sua presença que vossa 

excelência possa ficar à vontade. Márcio Menegussi: Respondendo sobre Como 

o produtor vai acessar esse recurso, esse programa, talvez pode ser por 
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chamamento público, porque a gente abre para todas as propriedades, conforme 

tamanho, os critérios poderão ser também nos parâmetros da própria Agência 

Nacional das Águas, mas agora eu quero deixar aqui bem claro para os senhores 

vereadores que nunca irei fazer nada que não passe por esta casa antes. Thiago 

Delorence Gava: Secretário, Marcio, quantas nascentes, hoje, o município tem 

monitoradas? Marcio Menegussi: A gente não consegue te dizer a quantidade, 

pois são inumeras, pequenas, grandes, mas eu posso te dizer que o municipio foi 

contemplado com duas microbacias que é a do Corrego da Fama e a do Rio 

Muqui. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Agradeço o 

secretário, encerro a sabatina de perguntas. E dando posseguimento, colocamos 

em votação o Regime de Urgencia do Projeto de Lei substitutivo n° 48/2018. 

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 Duarte. Sandro Duarte Gariolli: 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 Urgencia do Projeto de 
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Lei Substitutivo n° 48/2017. Em votação a alteração da primeira página do 

projeto; logo após o parecer das comissões; foi constatado algumas necessidades 

de alteração onde prontamente o secretário de Meio Ambiente já encominhou hoje 

para esta Casa; então eu peço que o vereador que tiver algo contra a substituição 

que possa se manifestar (ninguém se manisfetou). Aprovado por unanimidade, a 

substituição da Primeira Página do Projeto. Em votação o Projeto de Lei n° 

48/2018. 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 Duarte. Sandro Duarte Gariolli: 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 Projeto de Lei Substitutivo n° 

48/2017.Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 

de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 2ª Sessão Extraordinária 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.___________________. 
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Sala das Sessões, 30 de agosto  de 2017. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________ 

Ref.: Ata da 2° Sessão Extraordinária de 2017, realizada em 30 de agosto de 2017. 


