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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017.  

Aos vinte e três 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 sexta 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. Gostaria de convidar o vereador Cláudio 

Bernardes para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Salmos 01, , 

versículo 01 a 06 (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 sexta 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):- Vereador Roberto Alemonge de Souza? Roberto 
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Alemonge de Souza:- presente. Thiago Delorence Gava (Secretário):-Vereador 

Jovaci Duarte Lopes? O vereador já se enocntra Presente nesta Casa.. 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):- O vereador Marcio Silva Conceição nao 

se encontra presente, mas está com a ausência justificada. 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° 39/17, altera a lei 919/2011 e dá outras providências. |Projeto de lei n° 

40/17, altera a lei 1153/2017 e dá outras providências. Projeto de Lei n° 42/17, 

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° 43/2017, Cria o conselho municipal de 

desenvolvimento rural sustentável e dá outras providências. Projeto de lei n° 

44/17, Dispõe sobre denominação de quadra poliesportiva no bairro Alto Niterói e 

dá outras providências. Projeto de Lei n° 45/17, Dispõe sobre a denominação da 

praça saudável no bairro Alto Niterói e dá outras providências. Projeto de lei 

complementar n° 02/17, Altera o anexo II da lei complementar n° 897/17 e dá 

outras providências. Projeto de resolução n° 08/2017, Concede comenda 

denominada Dr. Joel Silva Souza e dá outras providências. Procedimento 

administrativo n° 01/2017, Solicitação de licença para tratamento de saúde do 

prefeito municipal de Atílio Vivacqua, exmo. Sr. Almir Lima Barros. Ata da 18ª 
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sessao ordinaria. Ata da 19ª sessao ordinaria. Convite para audiencia pública para 

apresentação do PPA e LOA no dia 24 de agosto de 2017 às 17h. 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 essa tarde que os concede com sua graça; assim 

Cumprimento a Mesa em nome do Vereador Paulo Burock Junior, cumprimentar 

os colegas vereadores, a todos que nos assistem aqui neste plenário. Quero deixar 

aqui meus parabéns aos eventos que ocorreram no final de semana. Meus 

cumprimentos a secretária Joelma juntamente com o Edinho Camargo. Vou estar 

falando no grande expediente, pois tenho algumas informações a passar aos 

colegas vereadores. Boa noite e volto a palavra ao presidente. Paulo Caldeira 

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

Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Desejar uma boa 

noite aos nossos colegas da Mesa, aos colegas vereadores, servidores e todos 

presentes. Presidente, antes de iniciar gostaria de pedir, em nome da Comissão de 

Constituição e Justiça que vossa excelencia pudesse acatar a retirada de pauta do 

projeto n° 42/17; nós chegamos a conclusão que precisa ter umas mudanças 

urgentes até por questão de critério. Eu, vereador Roberto e vereador Pedro nos 

manifestamos em fazer esse pedido em relação ao projeto dos animais por alguns 

criterios que ainda faltam como a secretaria competente, valor da multa, quem vai 

arcar com as despesas. Quero falar um pouco do afastamento do Prefeito Almir e 

queria deixar uma mensagem que com humildade está pedindo uma licença para 
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tratamento, quero dizer, Prefeito, que esse vereador vai estar dioturnamente 

torcendo por vossa recuperação, até porque nosso municipio precisa do trabalho 

todos unidos em defesa do crescimento.  Os demais projetos estão todos aptos a 

serem votados e atenderem aos anseios da sociedade. Quero também Presidente 

deixar uma fala, que a gente recebe todos os dias algumas sugestões  e 

reclamações do Povo em relação ao portal da transparência da prefeitura dizendo 

que existem servidores que recebem mais de R$ 4.000 e gratificações que não 

estão legalizadas em lei. Espero que todos nós possamos estar acompanhando isso 

de perto daqui para frente para estar trabalhando abundantemente para uma 

política transparente. A gente retorna no grande expediente com assuntos 

diversos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente): Com a palavra o 

vereador Jovaci. Obrigado vereador, com a palavra o vereador Sandro Gariolli. 

Sandro Duarte Gariolli (vereador): Agradecer a Deus mais uma vez por esta 

noite e cumprimentar toda a mesa diretora, aos amigos vereadores, aos 

funcionários desta casa e a todos que nos assistem. Vim a tribuna para deixar e 

falar para o povo que o nosso prefeito pediu licença para se tratar melhor com a 

preocupação também de melhor tocar o município, se preocupando com o 

município e depois voltará fortalecido. Almir está fazendo um trabalho muito 

sério com honestidade, muita cautela. Eu quero desejar o prefeito melhoras com 

toda a garra que ele tem e sem mais, volta a palavra. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente): Com a palavra o vereador Thiago Gava. Thiago Delorence 

Gava (vereador):  Meus agradecimentos a Deus por mais uma noite de trabalho 

nesta casa. Agradecendo a Deus, cumprimento o Presidente, toda a Mesa, aos 
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colegas vereadores, aos funcionários desta casa que não medem esforços para nos 

auxiliar. Eu desejo, como um profissional, da saúde que Deus possa estar 

abençoando a recuperação do Almir. Que ele possa utilizar esta licença para tratar, 

se recuperar e se Deus quiser vencendo esse processo que ele possa retornar suas 

atividades. Desejar também Boa sorte ao  Josemar que administrar o município 

não é fácil, a gente encontra dificuldade social, na saúde, na agricultura, na 

educação e temos que apoiar neste momento o afastamento do Almir , desejar 

uma boa recuperação e apoiar O Josemar. Quanto à menção do vereador Cláudio 

sobre a transparência, fizemos uma solicitação na Tribuna que possa ser inserido a 

questão da Transparência na saúde. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente): 

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

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

Deus por nós estarmos aqui nessa quarta-feira fria e chuvosa e por nós estarmos 

Cumprindo com o nosso exercício quanto parlamentar. Cumprimento Toda Mesa,  

nossos colegas vereadores, as pessoas que nos visitam hoje, os nossos 

funcionários e toda a casa. Em agradecimento a Deus pela iniciativa tomada pelo 

prefeito deste município, do comprometimento dele da luta, da votação expressiva 

que ele teve. É lógico que a maioria gostaria que ele estivesse em pleno exercício 

no sentido de saúde para estar no comando da Municipalidade. Quero parabenizar 

também a categoria dos professores que ontem estiveram aqui nesta casa junto 

com o sindicato do segmento municipal para a realização de uma assembleia. 

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

Gostaria de convidar o secretario para assumir a presidencia para que eu possa 
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fazer uso da palavra. Cumprimento a todos os presentes aqui nesta casa e dizer, 

em relação a pedido de afastamento do prefeito Almir, a gente, a câmara quer se 

colocar na posição de solidária ao apoio ao prefeito, ao município, a tudo aquilo 

que nós podemos fazer, nos colocar à disposição. Tenho certeza que não é só eu 

como todos os vereadores desta casa vão fazer o que for possível; nós sabemos 

como foi grandiosa Vitória nas urnas, como foi grandiosa as caminhadas pelas 

ruas, eu faço parte dessa história assim como muito do senhores aqui. Quero dizer 

ao vice-prefeito Josemar Que Nós  vamos dar todo apoio no que for necessário. 

Muito obrigado e boa noite. Antes de passarmos para o segundo expediente o 

vereador Cláudio pediu em nome da comissão a vista do projeto número 42/17. A 

mesa acolhe o pedido da comissão e retira para Vista o projeto 42 2017. 

Retornando ao segundo expediente com a palavra Vereador Cláudio Bernardes. 

Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- Quero saudar a mesa diretora, os 

servidores, os vereadores. Quero dizer que nós estaremos votando no projeto dos 

animais para retirá-los da rua em prol de salvar uma vida. Nós só precisamos 

mesmo ter certos critérios para sua aprovação. Nós temos essa preocupação. A 

nossa preocupação é de fato abranger essa situação com muita coerência e muita 

condição. Quero dizer. Vereador Thiago. que nós estivemos ontem no hospital 

municipal que está terceirizado e fiquei muito feliz com a implantação do novo 

raio-x no hospital com todo equipamento moderno. Hoje, um dos equipamentos 

mais modernos de raio-x do Estado está no nosso hospital. Presidente sem mais 

para o momento retorna a palavra Deus abençoe a todos. Paulo Caldeira Burock 

Junior (Presidente): Com a palavra o vereador Jovaci. Jovaci Duarte Lopes : 
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Quero agradecer a Deus por mais essa noite cumprimentar o presidente desta casa 

toda a mesa os nobres colegas vereadores todos que nos prestigiam aqui no 

plenário deixar um abraço também para os internautas quero deixar um abraço 

para o prefeito Almir que ele tenha sucesso em seu tratamento porque Deus sabe 

de todas as coisas. O que eu puder fazer para estar contribuindo com o nosso 

município eu estarei fazendo Sem interesse nenhum porque estou aqui para 

trabalhar. Gostaria também de fazer um pedido ao líder do prefeito Que Pudesse 

Conversar com o secretário Helinho que pudesse ver a estrada que dá acesso ao 

Sítio do Jânio Morgan. Quero fazer um pedido e deixar registrado em ata nesta 

Tribuna que, com o novo prefeito assumindo, Não esqueça de incluir o vereador 

Jovaci junto para estar agendando. Porque senão me incluir junto às vezes vai me 

fortalecer mais, porque se eu estiver junto, pode ter certeza que eu vou ajudar, 

agora se um dia quiser que eu não esteja junto mais, aí pode ter certeza que eu não 

estarei junto. Muito obrigado, boa noite a todos e que Deus nos acompanhe todos 

os dias de nossa vida. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado, 

vereador. Com a palavra o vereador Sandro. Obrigado vereador Sandro. Com a 

palavra o vereador Thiago Gava. Thiago Delorence Gava (secretário):- Retorno 

ao segundo expediente cumprimentando os amigos do Facebook. Muito atento 

ouvindo as falas do vereador Jovaci do vereador Cláudio mencionando alguns 

assuntos, o nosso Vice Prefeito vai encontrar alguns desafios e com certeza vai 

depender desta casa para ajudar. O vereador Quando faz uma indicação, quando 

realiza alguma deliberação ele está ali para ajudar. As indicações feitas nesta casa 

são indicações de auxílio nos trabalhos do executivo. Agora com o vice prefeito 
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assumindo essa prefeitura, estaremos ajudando a administração com a nossas 

indicações e vamos pedir que possam ser atendidas por que são coisas simples que 

temos mencionado nas últimas sessões. Ontem tivemos aqui uma assembleia dos 

professores do município e fiquei muito feliz em ver os professores Unidos em 

prol a uma causa. Quando o sindicato está unido ele é forte e eu fiz um apelo para 

todos para que pudessem se filiar ao sindicato. Deixo aqui o meu abraço a cada 

professor do magistério, ao Sindicato dos Servidores e parabenizo pela 

Assembleia; vi muitos pontos relevantes a ser tratados junto ao poder executivo, 

estaremos juntos fiscalizando e unidos em Prol os servidores do magistério. Eu 

queria registrar sobre o campeonato municipal, que corra tudo bem e que seja 

também atendida a minha indicação sobre o socorrista, ambulância para dar um 

suporte básico. Então deixo  o meu pedido novamente desejando que o 

campeonato seja abençoado para a segurança de nossos atletas. Sem mais para o 

momento eu retorno a palavra. 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 e 

assim quero cumprimentar toda a Mesa, os vereadores e todos que se encontram 

nesta casa de leis. Eu vim A Tribuna agradecer e parabenizar o prefeito pelo 

serviço que ele tem feito nesses oito meses de trabalho. Eu vou pedir a Deus para 

que o prefeito Almir volte o mais rápido possível para poder ajudar O Josemar. 

Muito obrigado e boa noite. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- 

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

Gostaria de solicitar o secretário Thiago Gava para que possa assumir a 
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presidencia para que eu possa fazer uso da tribuna. Tem pouca coisa para falar 

neste segundo expediente, mas queria falar um pouquinho sobre Assembléia que 

tivemos aqui nesta casa sobre o Magistério para apresentar as suas demandas que 

já vêm sendo discutidas pela comissão e nós nos colocamos na condição de ouvir 

as reivindicações do magistério do município. Hoje a folha representa 50% da 

arrecadação do município e a gente sabe que o custo Está Alto, mas não só em 

Atílio Vivácqua, mas em todos os municípios a arrecadação não cresceu , 

acreditamos que vai ficar na casa dos 32 milhões, mas as despesas aumentaram, o 

número de efetivos aumentou e a gente sabe que vai chegar no momento da 

insustentabilidade e paralela isso o fundeb vem caindo ano a ano. Mas nós 

sabemos que algo precisa ser feito Para darmos aumento para o Magistério, para 

termos os reajustes necessários tanto para classe do magistério quanto para 

Demais classes dos Servidores. O magistério do município está consciente de que 

município está fazendo algo; Justamente a partir dessa Assembleia. Está aberto o 

prazo para pedido de emendas parlamentares até o mês de setembro e nós não 

podemos esquecer de pedir pelo nosso município, Pelas nossas associações e cada 

vez mais fomentar que essas associações sejam geradoras de renda. Muito 

obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Pedro de Oliveira Sampaio. 

Pedro de Oliveira Sampaio (vereador): Quero cumprimentar o plenário quero 

fazer minhas considerações no segundo expediente. Quero aqui parabenizar o 

prefeito pelos trabalhos que vem realizando durante esse período, mesmo com 

uma receita baixa, caindo, vem fazendo um trabalho excelente. Tem feito o seu 

papel, o seu dever de casa com muita sabedoria e inteligência. É a segunda licença 
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de prefeito que nós estamos voltando nesta casa, inclusive quero fazer o resgate de 

que o nosso prefeito, Como vice, assumiu a prefeitura e deu seu parecer, o melhor, 

declarou o que era capaz de fazer. Quero aqui deixar o meu abraço ao prefeito 

Almir. Nesta semana nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Meio 

Ambiente inclusive foi levantado um assunto a respeito que o município tinha 

deixado de receber um recurso em questão de um projeto de barragem que veio do 

Estado e eu gostaria de informar em relação a respeito deste recurso e nesta 

semana nós temos uma reunião com secretário de obra, de agricultura e falamos 

sobre esse assunto com representante da incaper, nosso companheiro Jeovani, 

entre outros. O Projeto precisa passar por alguns reajustes e espero que possamos, 

possivelmente, conseguir esse recurso. Quero  também usar as palavras em 

resposta ao nosso vice-presidente, desta casa, que hoje não pode participar devido 

os seus compromissos; quero deixar meu abraço a ele. Ele me fez uma 

reivindicação a respeito do campo sintético que está fechado; eu tive uma 

informação do nosso prefeito que foi fechado sim o campo, porque teve umas 

pessoas que teve a competência de colocar palha de café dentro do Campo. Neste 

momento Ele está tomando as providências para  abrir o campo, já estruturado. 

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

prosseguimento, vamos as nossas votações. Em votação a ata da 18ª 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 
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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):- Meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade a ata 

da 18ª sessão ordinária. Em votação a ata da 19ª 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 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):- 

Meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade a ata da 19ª sessão 

ordinária. Em votação o regime de urgencia do projeto de lei n° 45/17 (Projeto da 

Praça Saudavel). 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):-  

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):-. Aprovado por unanimidade o pedido de urgencia 

do projeto de le n° 45/17. Em votação o regime de urgencia do Projeto de lei n 

44/17 (Projeto da quadra poliesportiva). 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):- 
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favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Aprovado por 

unanimidade o regime de urgencia do PL n° 44/17. Projeto de Resolução n° 

08/2017 que concede comenda denominada Dr. Joel Silva Souza. Comenda essa 

que será entregue ao Dr. Miguel Nascimento e à Dra. Raissa Abreu. 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):- Aprovado por unanimidade o projeto de resolução n° 08/17. Em 

votação o projeto de lei n° 39/17 de iniciativa da Mesa diretora que altera a lei 

919/11 e dá outras providencias. 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): 
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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 n° 39/17. Em votação o projeto de lei n° 40/17. 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):- Meu voto também é 

favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de lei n 40/17 que altera  lei 

1153. Em votação o projeto de lei n° 36/17 (Projeto da LDO). 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 
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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):- Meu voto também é 

favorável. Aprovado por unanimidade o projeto de 36/17. Em votação o projeto 

de lei n° 43/17, do Poder Executivo, que cria a conselho 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):-  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):- Meu voto também é favorável. 

Aprovado por unanimidade o projeto de lei n° 43/17. Em votação o requerimento 
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do Prefeito referente ao seu afastamento por motivo de tratamento de saúde a 

contar da data de 04 de setembro de 2017 por período de 180 dias. 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): Aprovado por unanimidade o requerimento do Prefeito Municipal 

referente ao seu afastamento por 180 dias. Do resultado desta votação, a Mesa 

Diretora emite decreto legislativo 03/17 e solicito ao secretario que possa fazer a 

leitura. Thiago Delorence Gava (vereador Secretário): DECRETO 

LEGISLATIVO nº. 03/2017. Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento 

de saúde ao prefeito municipal de Atílio Vivacqua e dá outras providências. A 

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, e Considerando o teor do PA nº. 

01/2017 – Solicitação de licença para tratamento de saúde do Prefeito Municipal 

de Atílio Viavcqua, Exmo. Sr. Almir Lima Barros. Considerando o teor do 
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requerimento do Prefeito Municipal solicitando licença para tratamento de saúde, 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 4 de setembro de 2017, nos 

termos da Lei Orgânica Municipal. Considerando o teor do art.46 inciso V e art. 

77 §4º inciso I da Lei Orgânica Municipal e do art. 38 inciso V do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua. RESOLVE: Art. 1º. Fica 

aprovada a licença do prefeito Municipal, Exmo. Sr. Amir Lima Barros, para 

tratamento de saúde, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 

4 de setembro de 2017, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Art. 2º. Este 

Decreto Legislativo entrará em vigor no ato de sua publicação revogando-se as 

disposições em contrário. Atílio Vivácqua – ES, 23 de agosto de 2017.  Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente): O Doutor Moacyr está me lembrando 

aqui que a nossa vigésima sétima sessão ordinária, que seja feita a proposta da 

mesa diretora de transforma-la em uma sessão solene para entrega da comenda do 

Dr. Joel Silva Souza; então nós gostaríamos de consultar os senhores vereadores 

se há alguma objeção sobre o assunto. Então podemos tratar desta forma? muito 

obrigado a todos; então fica aprovado que a próxima sessão que seja solene. Nada 

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

de Deus, encerrou a 26ª 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, 23 de agosto  de 2017. 
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