CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo
ATA DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO
VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018.

Aos vinte e oito dias do mês de março 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 quarta Sessão ordinária 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 Procurador Dr. Moacyr Scardua Travaglia. Gostaria de
convidar o servidor Adauto Sperandio para fazer a leitura do texto bíblico que se
encontra em Isaias 49, 01-06 (servidor 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, quarta sessão ordinária 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 (vereadora):- Presente.
Thiago Delorence Gava (Secretário):- Vereador Roberto Alemonge de Souza?
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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):- Convite para o curso de oratória que será realizado no dia vinte
de abril do corrente ano. Com inicio as 09h na Assembleia Legislativa do ES.
Projeto de Resolução n° 02/2018, da Mesa Diretora, fica regulamentado no
âmbito da CMAV o auxílio transporte, previsto na lei municipal n° 585/2002 e dá
outras providências. Indicação n° 06/2018, do vereador Thiago, indica instalação
de ar consicionado nos consultorios de psicologia e fonoaudiologia na AMA.
Indicação n° 08/2018, do vereador Claudio Bernardes, reitera a indicaçã da
construção de quebra-molas na rodovia estadual ES289 nas proximidades do
CRAS, Indicação n° 07/2018, do vereador Márcio Conceição, indica a reforma
do terminal rodoviário Franciso Correira na comunidade Flecheiras. Inidcação
n° 09/2018, do Cláudio Bernardes, reitera a indicação da construção de
redotores de velocidades na Avn Carolina Fraga proximo a Igreja presbiteriana.
Sem mais para o momento, retorno a palavra. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado. Declaro por aberto o pequeno expediente, com a palavra
o vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli(vereador):- Agradeceu a
Deus por mais uma noite e cumprimentou toda a Mesa e presentes. Mencionou
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que foi procurado por mais duas professoras de Linda Aurora mencionando a falta
de professor de Educação Física, e a creche também está sem professor. Falou
sobre a torre de celular que já foi feita a localização e falta a instalação. Disse que
possui informações que não foi mérito de nenhum deputado a chegada da torre no
município, segundo informações obtidas com a Empresa |Vivo. O vereador ainda
mencionou que queria pedir ao prefeito que dê atenção a estrada da Agua Preta. O
vereador ainda disse que vai ficar acompanhando o “negócio” da torre. Paulo
Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador
Márcio Silva. Obrigado vereador, passo a palavra ao vereador Jovaci Duarte.
Obrigado vereador, passo a palavra ao vereador Thiago Gava. Thiago Delorence
Gava (vereador):- Meus agradecimentos a Deus por mais essa noite de trabalhos
nesta Casa. O vereador iniciou suas falas falando sobre a educação, onde
juntamente com a secretária de educação e o vereador Cláudio, estiveram na
reuniao de pais da Escola Ana Busato que reivindicaram sobre a alimentação
escolar, cobrando agilidades na contratação de servidores. Mencinou que foi
falado das rifas para poder auxiliar algumas pendencias das escolas. O vereador
parabenizou o vereador Sandro pelo empenho em buscar informações nas escolas.
O vereador ainda pediu um despacho ao Prefeito (o vereador Marcio anotou). O
despacho faz referencia a Comunidade de Santa Cruz para que o onibus escolar,
ao retornar a comunidade, trazendo os alunos, que ele possa passar por dentro da
comunidade para deixar as crianças, pois assim os pais vão se sentir mais seguros.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao
vereador Roberto Alemonge. Obrigado vereador, passo a palavra a vereadora
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Graceli Estevão. Obrigado vereadora, passo a palavra ao vereador Cláudio
Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- O vereador saudou a Mesa,
todos os presentes e as pessoas que assitem a sessão pelas redes sociais.
Mencionou as indicações feitas no inicio do mandato da possibilidade de um
redutor de velocidade proximo ao CRAS; disse que o Almir despachou para o
setor para providências, mas que ainda não se tem noticias. Menciona que o local
é perigoso, movimentado e se faz necessário um redutor no local. Mencionou que,
mesmo a rodovia sendo estadual, o municipio tem toda possibilidade de colocar
um redutor de velocidade no local devido a situação existente. Pediu ainda um
outro redutor proximo a igreja Presbiteriana. O vereador mencionou sobre o
processo de eleição de Diretor e disse que o MP cancelou o decreto que versa
sobre as eleições para Diretor e mandando, de fato, aprimorar a lei vigente. Pediu
para que o presidente fisesse um despacho ao Prefeito. Para que o prefeito
devolva o carro do PSF que está sendo conduzido por ele. Paulo Caldeira
Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Pedro
Oliveira Sampaio. Obrigado vereador. Declaro por aberto o grande expediente e
com a palavra o vereador Sandro Gariolli. Sandro Duarte Gariolli (vereador):O vereador voltou a tribuna para falar de assunto mencionado na sessao anterior
que é o asfalto que seria realizado por Presidente Kennedy na comunidade de
Agua Preta até a saída pela BR 101. O vereador mencionou que o pedido foi feito
por Kennedy no mes oito do ano passado e foi pedido novamente em janeiro do
corrente ano. Menciona que o prefeito poderia dar prioridade, pois seria menos
gastos para a prefeitura. Pediu ao presidente para que possa conversar com o
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prefeito. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Passo a
palavra ao vereador Márcio Silva. Márcio Silva da Conceição (vereador):- o
vereador cumprimentou a todos. O vereador inicia suas falas falando de sua
indicação. Esteve na comunidade de Flecheiras e esteve olhando a rodoviaria e o
telhado da mesma chove mais em quem está embaixo dele do que quem está na
rua. Os buracos na telha são enormes. Falou ainda que os brinquedos atras da
rodoviária estão todos quebrados e precisam de manutenção. Mediante ao
exposto, o vereador ugeriu unir esforços com a prefeitura para poder promover
uma ação social na comunidade de Flecheiras e levar para lá um poucom ais de
atenção e carinho; a prefeitura promover mais eventos no local. Para finalizar o
vereador deixou um abrço para sua mãe que está completando mais um ano de
vida. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Neste momento
convidar o senhor Sebastião Vivas para fazer uso da tribuna livre e peço desculpas
ao vereador Marcio e ao vereador Sandro e se, por ventura, quiserem fazer algum
questionamento depois, está tudo ok. Concedido a tribuna ao Senhor Sebastião
Vivas, Presidente do Conselho Municipal de Saúde. Sebastião Vivas (Tribuna
Livre):- O Senhor Sebastião Cumprimentou todos os presentes e explicou motivo
do pedido de sua tribuna livre. Mencionou que foi até Brasília, representando o
municipio de Atílio Vivacqua (sobre assuntos relacionados a vigilancia sanitária),
ouvindo mais de 1700 propostas que poderão se tornar leis. Exemplo disso são as
punições para quem fica criando animais dentro da cidade. Em outro assunto, O
vereador mencioou que todas as secretarias funcionam como a educação e a
saúde, por exemplo. Mas existe uma secretaria da qual o mesmo é usuário, a
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secretaria de cultura, não tem dinheiro para nada. O senhor sebastião mencionou
que tem um projeto chamado VIRADA CULTURAL COMUNITÁRIA, que é a
interação da cultura em todo município, incluindo a gastronomia, o artesanato, a
valorização dos artistas da terra, mas infelizmente não foi ouvido. Com isso pede
ajuda dos vereadores. O senhor Sebastião diz ainda que como tal secretaria não
possui recursos, seria melhor que a mesma pudesse se unir a secretaria de
educação, pois para ele, a secretaria de cultura não funciona. O mesmo fala por ser
representante da cultura e diz que a secretaria de cultura nao o representa. O
senhor agradeceu a oportunidade. O vereador Thiago Delorence Gava
parabenizou o senhor Sebastião pelas falas. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado. Dando prosseguimento, com a palavra o vereador Jovaci
Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- o vereador cumprimentou a todos.
Iniciou o segundo expediente, agradecendo ao Senhor Sebastião Vivas pela sua
participação na vida do município. Mencionou ainda que se faz necessário a união
dos vereadores para melhorar as comunidades de Bela Vista e Flecheiras. O
vereador mencionou que o secretário Helinho não está dando mais conta do cargo,
não falando mal dele, mas que o secretário está sobrecarregado. O vereador pediu
ainda a união de todos os vereadores para que haja a uniao para conseguir se seja
construido quebra-molas na comunidade Flecheiras próximo a escola e em outros
lugares que se faça necessário. Mencionou ainda que já está terminando o mês de
março e o município não pode ficar sem professores. O problema deve ser
resolvido para ontem. O vereador pediu também para agilize o leilão de veículos
velhos da prefeitura para se arrecadar dinheiro. Paulo Caldeira Burock Junior
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(Presidente):- Obrigado. Com a palavra o vereador Thiago Gava. Thiago
Delorence Gava (vereador):- O veredor cumprimentou todos os presentes.
Iniciou suas falas dizendo ao vereador Cláudio sobre a eleição de direção de
escolas, que ficou muito atento ouvindo suas falas do passado dizendo que teria
que legalizar algumas coisas. E através de decreto fez a eleição dos diretores e
agora tá aí, o MP pedindo para cancelar. O vereador disse que ouviu uma
conversa que todos os diretores serão exonerados. O vereador disse ainda que
após suas falas o mesmo terá que se retirar da sessão, pois seu filho está passando
mal. Reiteirou dizendo que se exonerem apenas os diretores que foram escolhidos
através da eleição. O vereador Thiago explanou sobre a existencia de um assessor
parlamentar que fica na AMA interferindo nas consultas medicas em que o
mesmo acaba trazendo outras pessoas e passando na frente de pessoas que já estão
na fila de espera. Segundo o vereador o assunto foi discutido na reunião do
conselho municipal de saúde e a secretária de Saúde enviou oficio ao AMA para
que essa prática não aconteça nas unidades de saúde do município. O vereador
aida mencionou sobre uma lei que foi votada na Camara no ano de 2013, que é a
lei 1021/13 que dispoe a criação de gratificação “PMAQAB” (Programa de
Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica aos servidores municipais de
Atílio Vivacqua). É uma lei que vem recurso federam e a cada tres meses esse
montante acumulado é dividido onde 50% vai para o fundo municipal e 50% é
dividido para os profissionais de ensino superior e nível médio. Entretanto, o
vereador afirma que chegou ao seu conhecimento que alguns servidores que naõ
são lotados na estratégia de saúde da família estão recebendo o recurso. Com isso,
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o vereador solicitou um despacho para que fosse feito, desde o início de 2017, de
quais servidores receberam o recurso. Assim terá como identificar. A respeito do
Portal da Transparencia, o vereador disse que os servidores do fundo municipal de
saúde nao estão visualizando seus vencimentos no hospital. O vereador disse
ainda já fez pedido para que o municipio instalasse efetivamente o portal. Pediu
outro despacho sobre as informações dos vencimentos do fundo municipal que
não estão aparecendo no portal e ainda quer saber por que existe servidor
desligado no portal da transparencia, entretanto ainda está ativo e batendo ponto
eletronico. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a
palavra o vereador Roberto Alemonge. Obrigado, com a palavra a vereadora
Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):- a vereadora agradeceu a
Deus por mais um dia e cumprimentou a todos os presentes. A vereadora
mencionou que está observando já há algum tempo que no asfalto do município
proximo a rodoviaria, proximo a padaria e em alguns outros pontos da cidade, há
buracos que já dá para entortar o pneu do carro. A respeito do questionamento do
vereador Jovaci sobre o leilão, a vereadora mencionou que houve um leilão
eletronico na PMAV no dia 28/02. A vereadora nao tem conhecimento das peças
que foram leiloadas, mas foi aberto o leilão pela justiça estadual. O leilão foi em
duas etapas. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a
palavra o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes Baptista (vereador):O vereador Saudou o Presidente da casa, aos outros vereadores, foi solidário ao
vereador Thiago Pelo seu filho. Vereador mencionou que o momento inicial de
saudação é um momento muito importante, Pois é uma questão de cultura e
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educação dentro do Parlamento. O vereador iniciou suas falas questionando ao
Vereador líder do Prefeito, o Senhor Pedro Sampaio, que sente como se o seu
conhecimento sobre administração pública tivesse um pouco defasado. Isso
porque o vereador Cláudio juntamente com outros emendou o projeto do
orçamento para o ano de 2018 do qual numa reunião A Equipe técnica do prefeito
mencionou que seria inviável as emendas Para a administração. O vereador
mencionou ainda que na ocasião da reunião não questionou, mas que hoje, lendo
O diário oficial, disse que suas emendas, que não chegavam a 500 mil, mas que o
prefeito está suplementando R$ 2.228.354,56. Mencionou que Isso prova mais
uma vez que não desaprendeu, mas que alguém o tentou convencer de algo que o
mesmo não conhecia. O vereador mencionou que no primeiro bimestre do ano, o
municipio arrecadou mais de cinco milhoes de reais, o que significa que
arrecadará mais de trinta e dois milhoes de reais ao final do ano. Por outro lado, o
municipio gastou mais de quatro milhoes nesse mesmo periodo, o que significa
que há um saldo em caixa de mais de um milhao. O vereador questiona se o
municipiio realmente nao tem dinheiro para comprar um carro para o prefeito, ou
consertar o caminhao do Jovaci. O vereador mencionou que fez tres visitas hoje e
disse que o vereador Junior já falou da Rua Elisa Galvao e hoje, mais uma vez, é
motivo de chacota. O vereador falou sobre a necessidade de uma política
preventiva de realizar as obras que precisam com recursos próprios para evitar
situações mais preocupantes. O vereador mencionou sobre o lançamento de
candidatura do Renato Casagrande a governador do ES e parabenizou o PSB. O
vereador mencionou que foi no lançamento do projeto junto com a vereadora
9
“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
Graceli no bairro Alto Niterói e disse ainda que a população do bairro sentiu falta
do vereador Márcio no projeto. O vereador disse ainda que sabe que o vereador
Márcio vai explicar a cada pai, em momento oportuno, do porque não participa do
projeto. E por fim, mencionou que a única divisão que soma é a divisão do bem.
Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Com a palavra o
vereador Pedro Oliveira Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio (vereador):- O
vereador agradeceu a Deus por uma tarde e cumprimentou a todos os presentes. O
vereador mencionou que não entendeu a que tipo de assessor o vereador estava se
referindo, se era assessor de um vereadro do municipio, de outro municipio, ou de
deputado, no caso da agenda de consultas na saúde. Ficou em aberto. O vereador
sandro Gariolli não quis dar nomes, mas disse que é assessor de deputado estadual
e que faz parte do partido do prefeito. O vereador Pedro disse que se faz
necessárias provas para que se possa punir e fazer a justiça verdadeira. O vereador
mencionou ainda que esteve na cidade de Vitoria para a assinatura do contrato de
compra da torre de telefonia móvel que virá para o município. Sobre a gestão de
politica local, o vereador mencionou que é desejo do prefeito reformular toda a
frota do município para que se possa trabalhar melhor e que o prefeito está
preocupado em cuidar do povo. O Líder ainda disse ao vereador Jovaci que o
prefeito não está dormindo e que a todo o momento está se comunicando com as
secretarias e que inclusive foi assinar ainda documento de calçameto de mil
metros para o município de Atílio Vivacqua para que o povo possa se sentir
atendido. O vereador também parabenizou o secretário Helinho pelos trabalhos
que vem sendo realizados. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):10
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Obrigado. O Vereador Presidente mencionou que está empenhando junto ao
comércio de Atílio Vivacqua para que possa retornar a CDL no município. No
momento está sendo feito o trabalho de novas filiações, a CDL está toda regular e
a CDL é muito importante para os comerciantes do municipio e que torna o
comercio local mais competitivo. O Presidente mencionou que a caminhada é
árdua, mas que todos estão muito empenhados a dar prosseguimento e que todos
estão muito unidos. Dando prosseguimento, em votação o projeto de reslução n°
02/2018, que regulamenta no ambito do Poder Legislativo, o auxilio ao transporte
previsto na lei 585/02.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. Graceli Estevão Silva (vereadora):Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- vereador Marcio Silva.
Márcio Silva da Conceição:- favorável. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade dos
presentes o projeto de resolução 02/2018.
liderança. Com a palavra

Declaro por aberto o horário de

o vereador Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes

Baptista: o vereador mencionou que o horario de liderança é tão importante
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quanto os outros horários. Disse que foi procurado por cidadãos que questionam
que se tem algo que nao está dando certo a respeito ao transporte, eles culpam que
a camara quis assim. O vereador disse que tem alguma coisa errada nisso tudo. O
onibus de 17h sai com pessoas até na escada e que o onibus de 17h:30min sai sem
ninguém. E disseram que não pode mexer porque a Câmara quis assim. Por fim, o
vereador pediu ao lider, um despacho para que possa pedir ao prefeito para poder
limpar a caixa d’agua do machadão que está cheirando carniça. Paulo Caldeira
Burock Junior (Presidente):- Com a palavra o lider do DEM, Jovaci Duarte.
Jovaci Duarte Lopes: Vim a esta tribuna para poder parabenizar a mãe do nosso
vereador Márcio e desejar uma feliz páscoa a todos. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado. com a palavra o líder do PSB, Sandro Duarte. Sandro
Duarte Gariolli: o vereador pediu ao líder do prefeito que possa haver mais

esforços para se chegar a manutenção da estrada de Água Preta, pois para a
estrada do Moitão já houve tres ou quatro vezes a manutenção. Paulo
Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Nada mais havendo
deliberar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e, em nome de
Deus, encerrou a 4ª Sessão ordinária 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, 28 de março de 2018.
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