CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo
ATA DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO DE ATÍLIO
VIVACQUA, REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018.

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 sétima 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 vereador Sandro para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra
em 1 Pedro 05, 05b-14 (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, sétima 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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O vereador Sandro justificou a ausencia do vereador Roberto alegando que o
mesmo está passando mal e que trará o atestado posteriormente. 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°
07/2018, do Poder executivo, altera a lei 585/2012 para ampliar o periodo de
licença maternidade as servidoreas públicas municipais para 180 dias e dá outras
providencias. Projeto de lei n° 09/2018, do Poder Executivo, Cria elemento de
despesa no orçamento vigente do Legislativo Municipal e abre crético adicional e
dá outras providencias. Ata da segunda sessao solene de 2018 da CMAV.
Indicação n° 21/2018, de Márcio Conceição, indica que seja colocado placas com
o nome das ruas em todas as ruas do municipio e que no centro da cidade seja
acrescentada a indicação para a BR 101 e dá outras providencias. Ofício n°
73/2018, do Gabinete do |Prefeito, respondendo as indicações de n° 10; n° 12; n°
13; n° 14 e n°15 e outras. Convite para o lançamento do Livro Direito
Previdenciário em Gotas no dia 05 de maio as 8h. Sem mais para o momento,
retorno a palavra. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado.
Declaro por aberto o pequeno expediente com os vereadores inscritos e com a
palavra a Vereadora Graceli Estevão. Graceli Estevão Silva (vereadora):2
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Agradeceu a Deus e cumprimentou a excelentíssima Mesa Diretora assim como
os demais presentes no plenário. A vereadora agradeceu ao Prefeito por ter dado
retorno as reivindicações feitas por meio das indicações. A vereadora também
agradeceu a Deus pela vinda do governador na cidade na semana passada;
parabenizou a populaçao pela presença feita no evento e mencionou algumas
benfeitorias proposta pelo governador. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado. Declaro por aberto o segundo expediente, com a paalvra
o vereador Jovaci Duarte. Jovaci Duarte Lopes (vereador):- Agradeceu a Deus e
todos os presentes na sessão. O vereador fez um pedido ao líder do Prefeito, para
que pudesse encaminhar ao Josemar, pois a defensoria pública foi na quadra de
Independencia condenar o telhado; por isso pede-se ao executivo que possa fazer
um levantamento para descobrir o que precisa ser feito para solucionar o
problema. O vereador agradeceu a presença do governador no município, que na
ocasião inaugurou a nova ETA além de assinar a ordem de serviço de novas
obras. O vereador fez um desabafo; que em sua comunidade fizeram o
patrolamento da estrada e que ficou perfeito, entretanto, não patrolou a estrada
que dá acesso à Igreja segundo o vereador isso é um problema que não pode
acontecer. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado. Passo a
palavra ao vereador Márcio Silva. Márcio Silva da Conceição (vereador):- o
vereador desejou uma boa noite a todos os presentes na Casa de Leis. O vereador
defendeu sua indicação e aproveitou para agradecer pelo prefeito ter respondido as
indicações feitas em sessoes anteriores. O vereador menciona que vindo de
Cachoeiro para Atílio, não há uma placa indicando o caminho para a BR 101.
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Segundo o vereador, cria-se uma grande confusão devido a falta de placa e por
esse motivo, foi feita sua indicação. O vereador também menciona que em frente a
exposição (Na rua que entra para a rua Francisco Cursio), não há faixas e muitos
acabam se perdendo, fato que motiva a indicação. O vereador também mencionou
que as ruas do município não possuem uma placa que as identifiquem. Mencionou
ainda que perto da caixa d’agua no bairro Alto Niteroi há uma tubulação
galvanizada que está vazando há vários dias e que até o momento não resolveram.
Segundo o vereador, ele recebeu informações do servidores da CESAN que pelo
fato do cano ser galvanizado, somente uma equipe específica da CESAN poderia
resolver, o que levaria mais tempo. O vereador menciona estar triste com a
situação e que é uma situação vergonhosa, principalmente pelo fato de sermos um
país que tanto ensina as crianças a economizar os recursos do planeta. Foi pedido
também para que o bebedouro da academia popular, no parque Sarpão, pudesse
ser trocado ou passasse por manutenção, pois as crianças e outras pessoas bebem a
agua do referido bebedeouro. O vereador ainda mencionou sobre projeto de sua
iniciativa para conceder comenda aos esportistas que sairam do município e
fizeram sucesso fora. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Sandro Duarte. Sandro Duarte Gariolli: O vereador
agradeceu a Deus por mais uma tarde e cumprimentou a todos os presentes. O
vereador também agradeceu ao Prefeito por ter respondido as indicações feitas
pelos vereadores. O vereador também mencionou que o secretario Helinho falou
que já está sendo licitado a questão da água na comunidade Santo Antonio, entre
outras.

Por

esse motivo

agradeceu.

Paulo

Caldeira

Burock Junior
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(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Cláudio Bernardes.
Cláudio Bernardes Baptista (vereador):- O vereador saudou a Mesa Diretora,
todos os presentes no pleno da Casa e as pessoas que assistem pela rede social. A
resposta do prefeito às inidicações engrandece muito o parlamento, pois
demonstra respeito do Poder Executivo pela Casa. O vereador agradeceu ao
prefeito pelas respostas, pois permite aos vereadores passar ao cidadão o
andamento dos processos solicitados pelo próprio cidadão. O vereador repudiou
algumas questões a respeito da vinda do governador, pois se inaugurou uma ETA
num dia e no outro fatou água na cidade. O vereador também mencionou a
necessidade de manutenção ou reforma da Creche Herminia Leal Júdice e da
escola Ana Busato, mencionando a possibilidade emendas para subsidiar tal
demanda. Mencionou ainda que esteve junto com o vereador Thiago em
Presidente Kennedy para acompanhar o procedimento da lei votada na Casa (a
respeito do convenio celebrado com o município) e o secretário disse que já foi
pedido o despacho para a licitação para término do serviço. O vereador
mencionou que foi muito bem recebido. O vereador ainda menciona a presença,
no pleno da Casa, de pessoas que se uniram para reabrir a agencia transfusional de
sangue que atenda aos municipios de Atílio, Muqui e Mimoso; menciona ainda
que já existe um documento deliberado ao governador do Estado para dar
prosseguinto ao desejo e necessidade da reabertura da agência. A respeito da
empresa responsavel pela manutenção dos serviços de iluminação pública, o
vereador elogiou, dizendo que a empresa sempre troca as lampadas que por
ventura acabam ficando com defeito e que vem prestando serviço de qualidade. A
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respeito do hospital municipal, o vereador mencionou que o Dr Marco e Dra
Luciana virão à Câmara para poderem ser sabatinados a respeito da real situação
do hospital, uma vez que são servidores efeitvos que se encontram no hospital
antes e depois da terceirização. O vereador ainda menciona que o hospital vem
prestando um serviço de excelencia e qualidade ao município, apesar da prestação
de contas irregular que vem acontecendo. Mencionou ainda a necessidade de
acertar os problemas que vem acontecendo. Paulo Caldeira Burock Junior
(Presidente):- Obrigado. Passo a palavra ao vereador Thiago Gava. Thiago
Delorence Gava (vereador):- Cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a
Deus por mais um dia de trabalho. Desejou melhoras para o vereador Roberto que
se encontra de atestado. A respeito do hospital o vereador mencionou que o
plantão do Dr. Marco no hospital começa às 18h:30min e por isso fica dificil
ouvir o mesmo para sabermos a situação do hospital antes e depois da
terceirização. Por este motivo, o vereador pediu que a sessão em que o Dr. Marco
for falar, que a sessão possa ser adiantada em trinta minutos para resolver o
empasse. O vereador menciona que existe quatro servidores efeitvos, motoristas,
que trabalham a mais vinte horas mensais e que a situação possa ser revista. O
vereador mencionou ainda que ajudou os servidores a fazerem um protocolo, que
está inclusive, em tramitação. Agradeceu a todos pelo segundo encontro do Tião
Guarnier. A respeito do Fórum do Sangue, mencionou ser de grande importancia
ter o sangue disponivel com agilidade e rapidez aos municipios necessitados.
Solicitou ao líder que encaminhasse ao prefeito a solicitação da prestação de
contas do recurso que o Poder Legislativo passou ao poder executivo. O vereador
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mencionou que precisa da prestação de contas do que foi gasto, como foi gasto,
entre outros assuntos. O vereador reiteirou sua indicação sobre a patrulha
mecanizada/limpeza das estradas que servirão como rota para a colheita de café
conilon no mês de maio. Caso o líder tenha algum posicionamento sobre a
questão, que o mesmo possa trazer aos vereadores. O vereador pediu ao líder que
a lista dos servidores que recebam o PMAQ, desde 2007, seja transparente e
disponível a todos. Paulo Caldeira Burock Junior (Presidente):- Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Pedro Oliveira Sampaio. Pedro Oliveira Sampaio:O vereador agradeceu a Deus por mais uma noite de trabalho e cumprimentou a
todos os presentes na Casa de Leis. Agradeceu ainda pela compreensão dos
vereadores. O vereador mencionou que foi entregue há poucos dias, dois onibus
comprados com recursos próprios e, com base em emendas do Almir, também
foram adquiridos uma Van e mais quatro ou cinco carros. Quanto às
reivindicações do vereador Thiago a respeito das estradas de lavouras, o líder
mencionou que é um serviço que já está programado. Paulo Caldeira Burock
Junior (Presidente):- Obrigado. O Presidente fez uso da Tribuna iniciando suas
falas cumprimentando os vereadores e todos os presentes. Falou da Presença do
governador na cidade, em que o mesmo entregou algumas obras e anunciou
também o retorno da obra dos caminhos do campo. A respeito do fórum do
sangue, o vereador disse que o fórum iniciou com o estudo de gestão polítca no
município de Muqui, com o Padre Honório. O vereador deixou um pedido ao
Poder Executivo, que pudesse realizar a criação de cargo, que é o cargo para
coordenar o conselho municipal de segurança. Existe hoje a necessidade se criar
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um cargo para gerenciar a segurança pública do município de Atílio Vivacqua. A
respeito dos projetos em pauta, o projeto da licença maternidade é um projeto
grandioso para as mulheres, pois vem de encontro/ a necessidade da mulher,
dando condição para que a servidora cumpra os 180 dias que é de direito da
mulher. Sobre o projeto 09/2018, que cria o elemento de despesa para restituição
de valores de gestão passada para os servidores da camara; todos os servidores já
declaram o seu apoio a restituição. Sobre o CIM POLO SUL que é a inclusão de
novos municipios, é para somar e agregar novas parcerias. Fora da tribuna e
voltando para a presidencia, o presidente deu continuidade a sessão mencionando
que chegou um pedido à Mesa Diretora por parte do vereador Pedro Sampaio,
representando o executivo solicitando a retirada de pauta do PL n° 08/2018, que
dispoe sobre a contratação de estagiários. O vereador Pedro alegou que o oprojeto
precisa de algumas modificações e o jurídico encaminhou a presente demanda. A
Mesa Diretora aceitou o pedido do excelentíssimo vereador. Foi aberto o horário
de votação. Em votação o regime de urgencia do projeto de lei n° 09/2018, que
cria elemento de despesa no orçamento vigente do legislativo municipal e abre
crédito adicional especial 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 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
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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° 09/2018. Em votação o projeto n°
09/2018. 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 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 projeto de lei n° 09/2018. Em
votação ata da segunda sessao solene de 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 Sandro Gariolli.

Sandro Duarte Gariolli (vereador): Favorável. Paulo Caldeira Burock Junior
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(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
a ata da segunda sessao solene. O Presidente cedeu a palavra a senhora Denise
Baptista representando o fórum de sangue. Denise Baptista (tribuna livre):- A
Senhora Denise agradeceu a oportunidade e cumprimentou a todos os presentes.
Menciona que o grupo ainda é pequeno, mas que possui a expectativa de que se
torne maior e mais grandioso. Menciona que o banco de sangue perto do
município é muito importante para casos de tratamento de sangue, acidentes, entre
outros. Já foram feitas várias campanhas de doação de sangue que foram
necessários levar a pessoa em Cachoeiro para doar sangue. Em muitos casos o
sangue acaba chegando com atrasos nos municipíos devido ao transito caotico de
Cachoeiro. A Senhora Denise mencionou ainda que o grupo decidiu não buscar a
ajuda apenas um agente político para não poder individualizar o problema, mas
envolver toda a sociedade para que torne algo permanente e duradouro, usando da
indignação da sociedade para poder lutar pelo bem-estar coletivo. 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 7ª Sessão ordinária de 2018, da qual eu, Gabriel Coelho Rocha,
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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, 25 de abril de 2018.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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