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ATA DA 04ª SESSÃO SOLENE, COMENDA DR. JOEL DE SOUZA, 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 dezenove 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 para realizar a Sessão Solene em 

homenagem ao dia do Advogado pela Comenda Dr. Joel de Sousa. Paulo 

Caldeira Burock Junior (Presidente):- Gostaria de convidar os vereadores para 

que possam tomar os seus lugares. Declaro por aberta a quarta Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua do ano de 2017. Convido a compor a Mesa 

o Secretário, Exmo. Sr. Thiago Delorence Gava, convido ainda a Sra. Bete 

Trugilho de Souza, esposa do Dr. Joel de Souza, gostaria de convidar o vereador 

do município de Cachoeiro de Itapemirim Carlinhos, convido ainda nosso 

procurador Dr. Moacyr Scardua Travaglia, de uma forma muito especial gostaria 

de convidar nossos homenageados nesta Sessão Dr. Miguel de Souza e a Dra. 

Raissa Abreu. Fiquemos de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro e o hino 

do município de Atílio Vivacqua, e na sequencia convido o vereador Cláudio 

Bernardes Baptista para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em 

Deuteronômio 32, 1-4 (os hinos foram entoados e o vereador leu o texto). O 

presidente fez os agradecimentos em nome de todo o legislativo a família do Dr. 

Joel Souza, que autorizaram o nome do mesmo a comenda, agradeceu ainda todas 
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as autoridades presentes, e os homenageados, e ainda convidou o vereador de 

Cachoeiro de Itapemirim Alexon, para compor a mesa conosco. Foi Franqueado a 

palavra a vereadora Graceli Estevão Silva, onde a vereadora fez seus 

cumprimentos a mesa, e na sequencia fez um breve relato de como é importante 

para ela participar desta sessão que é resultado de um projeto de lei de autoria da 

mesma. Continuou fazendo um relato sobre a vida do Dr. Joel de Souza e 

agradeceu a família e os familiares por terem autorizado o uso do nome do Dr. 

Joel nesta comenda. Falou sobre os homenageados Dr. Miguel de Souza 

destacando suas ações em nosso município, na sequencia falou sobre a Dr. Raissa 

Abreu, fez um breve relato sobre sua família e formação. Rendeu votos de 

congratulação aos homenageados. Foi Franqueado vereador Cláudio Bernardes 

Baptista, o mesmo fez seus cumprimentos a composição da mesa, e aos a palavra 

ao presentes no plenário, fez um breve relato a família da Dra. Raissa Abreu 

destacando o senhor Jeto Abreu, e desejando sucesso em sua carreira, na 

sequencia destacou virtudes do Dr. Miguel de Souza, sobre sua família e suas 

ações como advogado no município de Atílio Vivacqua, parabenizou os dois 

homenageados e os incentivou a missão de sua profissão, falou ainda a Sra. Bete 

sobre o Dr. Joel de Souza. Foi Franqueado a palavra ao vereador Sandro Duarte 

Gariolli, cumprimentou a mesa, todos os advogados presentes, e de uma forma 

especial destacou o procurador da câmara municipal, na sequencia parabenizou 

Dr. Miguel pela dedicação a sua profissão e por sempre estar em evolução 

estudando do decorrer do desenvolvimento do seu trabalho ao longo de todos os 

seus anos de profissionalismo. Continuou suas falas parabenizando a Dra. Raissa 
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Abreu pelo papel que vem desenvolvendo junto a câmara municipal e destacou 

sua família e qualidades da mesma. Falou ainda sobre a família da Bete e Dr. Joel 

Souza e pediu ao presidente que esta homenagem possa ser realizada todos os 

anos. Agradeceu e deixou os parabéns aos homenageados. Foi Franqueado a 

palavra ao vereador Roberto Alemonge de Souza, o mesmo fez seus 

cumprimentos a toda mesa, e a todos os presentes, iniciou falando aos 

homenageados Dr. Miguel de Souza e Dra. Raissa Abreu, destacou suas 

qualidades e profissionalismo mutuo. Foi Franqueado a palavra ao vereador 

Jovaci Duarte Lopes, Iniciou suas falas agradecendo a Deus por esta sessão, 

cumprimentando os Homenageados Dr. Miguel de Souza e Dra. Raissa Abreu, e 

toda a composição da mesa, estendendo os cumprimentos aos servidores e a todo 

o plenário. Parabenizou o vereador Roberto Alemonge por sempre lembrar de 

uma forma carinhosa a todos as mulheres. Continuou relatando sobre os 

homenageados destacando Dr. Miguel de Souza, desejou muito sucesso em sua 

carreira e para sua família, destacou a importancia de Deus na vida profissional de 

todos. Continuou suas falas parabenizando a Dra. Raissa Abreu, e a incentivou 

para continuar sempre estudando e que o crescimento profissional vem junto com 

a graça de Deus. Falou sobre a Bete e parabenizou sua família e deixou a seus 

agradecimentos em hora ao saudoso Dr. Joel de Souza. Foi Franqueado a palavra 

ao vereador Pedro Oliveira Sampaio, O vereador iniciou suas falas 

cumprimentando a mesa na pessoa do Dr. Miguel de Souza, continuou 

cumprimentando todos os servidores e ao plenário, agradeceu a todos que falaram 

antes dele, e congratulou com os mesmos cumprimentos, fez uma breve relado 
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sobre a vida do saudoso Dr. Joel de Souza, e sobre sua infância, deixando os 

parabéns a toda família, destacou a família da Dra. Raissa Abreu, e sua história 

familiar em nosso município, Na sequencia falou sobre o Dr. Miguel de Souza, 

destacando as proximidades familiares entre a família Sampaio e a família 

Bernardes, destacou ainda a atuação profissional e carisma do Dr. Miguel de 

Souza. Foi Franqueada a palavra ao vereador Thiago Delorence Gava, o mesmo 

fez seus cumprimentos ao presidente, aos homenageados, e toda composição da 

mesa, todos os vereadores, destacou a Lurdinha mãe do vereador Marcio Silva da 

Conceição, destacou os seus cumprimentos ao servidor Petrus, e a todos que nos 

acompanham pelas redes sociais destacando a Virginia filha do Dr. Joel de Souza, 

inicio suas falas fazendo um breve relato sobre a vida do Dr. Joel de Souza e a 

importância da Comenda Dr. Joel de Souza, e agradeceu aos familiares do Dr. 

Joel, e continuou falando aos homenageados que se inspirem no Dr. Joel de Souza 

e também em seus antepassados, destacou sua convivência na infância com a Dra. 

Raissa Abreu, e sua família, falou sobre as dificuldades do Dr. Miguel em seus 

estudos no passado para se formar em direito, encerrou parabenizando-os e 

desejando que Deus abençoe todos. O presidente justificou a ausência do vereador 

Marcio Silva da Conceição, que se encontra em recuperação de uma cirurgia. Foi 

Franqueado a palavra ao vereador de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Miranda ( 

Carlinhos ), fez seus cumprimentos, destacou os homenageados, os parabenizou, 

deixou sua mensagem a todos os atilienses e destacou o presidente Junior Burock 

por seu trabalho frente a esta casa e ao seu amigo vereador Thiago Gava. Foi 

Franqueado a palavra ao vereador Alexon de Cachoeiro de Itapemirim, iniciou sua 
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fala cumprimentando toda mesa e os homenageados, estendeu seus cumprimentos 

a todos os vereadores e ao plenário desta casa. Parabenizou a câmara pela 

comenda e aos homenageados. A sessão passa a ser presidida pelo vereador 

Thiago Delorence Gava. Foi Franqueado a palavra ao vereador Paulo Caldeira  

Burock Junior, o mesmo iniciou sua fala cumprimentando o procurador Dr. 

Moacyr, e estendeu aos homenageados e toda composição da mesa. Destacou o 

nome do Dr. Joel para a comenda em homenagem ao dia do Advogado, e seus 

trabalhos na cidade de Atílio, falou ainda que esta comenda para o Dr. Miguel é o 

reconhecimento de tudo seu trabalho para este município e para a Dra. Raissa é 

um marco para seu crescimento profissional, parabenizou Dr. Miguel pela 

homenagem em um breve relato, e parabenizou a Dra. Raissa em um breve relato. 

Encerrou suas falas parabenizando aos novos comendadores de nossa cidade. A 

presidência da Sessão retornou para o vereador Junior Burock. Foi Franqueado a 

palavra a Sra. Bete Trugilho, a mesma fez seus agradecimentos, e agradeceu pela 

comenda e parabenizou os homenageados. O presidente solicitou aos vereadores 

Sandro Gariolli, Cláudio Bernardes e a Vereadora Graceli Estevão Silva, para 

entregar ao Dr. Miguel o certificado em quadro do titulo de comendador do 

município de Atílio Vivacqua pela comenda Dr. Joel Souza. Foi Franqueada a 

palavra ao Dr. Miguel de Souza. O mesmo iniciou cumprimentando Dr. Moacyr, e 

estendeu seu cumprimento a todos, Prosseguiu suas falas fazendo um breve relato 

sobre Dr. Joel de Souza, relembrando alguns fatos marcantes e sua convivência 

com o mesmo. Falou de suas dificuldades para se formara, e destacou por ser um 

dos poucos negros da época no Brasil a se formar em direito. Agradeceu a sua 
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família e amigos que participaram de sua história de vida e da construção de sua 

carreira, deixou uma mensagem de gratidão ao município de Atílio Vivacqua e ao 

poder legislativo por reconhecer sua vida neste município. O presidente solicitou 

aos vereadores Roberto Alemonge, Jovaci Duarte e Pedro Oliveira Sampaio, para 

entregar a Dra. Raissa Abreu, o certificado em quadro do titulo de comendadora 

do município de Atílio Vivacqua pela comenda Dr. Joel Souza. Foi Franqueada a 

palavra ao Dra. Raissa Abreu. Iniciou suas falas cumprimentando a mesa e o 

homenageado Dr. Miguel, estendendo seus cumprimentos a todos, agradeceu por 

ter sido indicada e escolhida pelo legislativo municipal a receber esta comenda, 

destacou que se sente honrada por este título, dedicando-o a sua família que 

sempre a incentivou, agradeceu e encerrou suas falas. Foi Franqueada a palavra a 

Sra. Iná Abreu, a mesma entregou uma lembrança e fez um breve discurso, em 

homenagem a Dr. Raissa Abreu, destacando qualidades e as dificuldades que não 

a desanimou, agradeceu a Deus por tudo e por fazer parte de sua família. Fez um 

breve relato sobre a vida da Dra. Raissa Abreu. O presidente em sua fala final fez 

seus agradecimentos especiais a todos os presentes no plenário da câmara 

municipal de Atílio Vivacqua, em nome de todo o legislativo, e a todas as 

autoridades presentes de nosso município e de outros municípios, como também a 

família do Dr. Joel Sousa. Nada mais havendo deliberar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos, e, em nome de Deus, encerrou a 4ª Sessão 

Solene 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 
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gravação integral da Sessão à disposição em meio 

digital.___________________. 

Sala das Sessões, 30 de agosto  de 2017. 
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