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CÂMARA MUNICIPAL
Aprovado em 09 de julho de 2019.
_______________________________
Presidente

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove,
às dezenove horas, realizou-se a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES,
sob a Presidência do Vereador Francisco Carlos Foletto. O senhor Presidente, após verificar a presença de todos
os vereadores, declarou aberta a sessão, e, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciou os
trabalhos. Continuando os trabalhos, o senhor Presidente convocou o Secretário, nomeado “ad hoc”, servidor
Alextivane C. Venturim, para proceder à leitura do EXPEDIENTE DO DIA, contendo: Edital de
Convocação nº 003/2019, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, o
qual convoca os vereadores para uma Sessão Extraordinária, no dia 02 de julho de 2019, após a Sessão
Ordinária, para discussão da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante,
referente ao Exercício de 2016; Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente a prestação de
contas da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente ao Exercício de 2016; Projeto de
Decreto Legislativo nº 004/2019, constante do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe
sobre a aprovação do Parecer Prévio TC-79/2018, e consequentemente das contas da Prefeitura municipal
no exercício de 2016. Em seguida, o senhor Presidente informou não haver matéria para ser lida no Expediente
do Dia, e passou para a ORDEM DO DIA, observando o Art.163 do Regimento Interno, e passou para discussão
e votação das matérias inseridas na pauta: Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em única discussão, o Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019, e concedeu a palavra
ao VEREADOR GILBERTO BRAVIM ZANOLI, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor
presidente, colegas vereadores, público presente, radiouvintes e internautas. Senhor presidente, essa prestação
de contas nossa, da legislatura passada, na qual a gente relatou, venho aqui com muita tranquilidade. O Vereador
Mazinho e o Vereador Pimenta fazem parte da Comissão. Veio com ressalva do Tribunal de contas, e eu, como
relator dessa comissão, busquei informações junto ao setor contábil, junto as pessoas da equipe técnica e junto
ao ex-Prefeito. Então, é com muita tranquilidade que dei o meu parecer, após muitas informações e muita
clareza. A gente optou pela aprovação das contas, uma vez que essa ressalva é uma questão extremamente
técnica do setor contábil, que já foi ajustado. Inclusive, essa relatoria teve o cuidado de colocar esse argumento
da Administração, encaminhada pelo Tribunal de Contas naquela ocasião. E a gente pegou essa justificativa e
acrescentou também no projeto. Se os colegas vereadores tiverem a oportunidade de ver, é uma questão bem
técnica, confesso que eu não tenho esse conhecimento, mas busquei a informação junto a equipe técnica e alguns
contadores da municipalidade. É com muita tranquilidade, como em todas as outras votações, que peço o voto
pela aprovação. Obrigado.”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO
ANTÔNIO GRILLO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores,
público presente, radiouvintes e internautas. Minha fala é bem rápida, para declarar meu voto favorável às contas
que estão aqui, parabenizar o Vereador Gilberto que está na relatoria, conheço o Vereador, sei que ele tirou
todas as dúvidas que tinha que tirar, e também da comissão, que acompanhou isso. Gostaria só de fazer um
registro, senhor presidente, que ao longo da minha vida pública consegui conviver de perto com os 4 prefeitos
que Venda Nova do Imigrante teve até hoje. Convivi com o senhor Nicolau, como Vereador, tive a honra de ter
o voto dele para presidir essa casa, fui eleito por unanimidade. Depois com o José Onofre como Prefeito, como
vice, com o Braz, que tive a oportunidade de ser secretário em três oportunidades, e também com o Dalton.
Com o Dalton eu tive a oportunidade de ser Vereador e presidente de Câmara, no primeiro mandato dele, e no
segundo mandato, eu não tinha mandato, fiquei um período no governo do estado, coordenando um programa
de turismo rural com o Governador Casagrande, e depois num movimento aqui do Legislativo e do Executivo,
o Dalton me fez um convite para que eu pudesse ser secretário municipal de Turismo na gestão dele. Então,
fiquei como secretário, com o Dalton, de março ou abril de 2015 até abril de 2016, que foi o ano que a gente
está julgando agora as contas. Eu participava das reuniões do secretariado, e não tenho dúvidas de que as

recomendações do Tribunal de Contas com relação a isso são técnicas, como disse o relator Vereador Gilberto.
Me orgulha muito de poder ter servido Venda Nova do Imigrante praticamente com todos os prefeitos que
estiveram aqui. Consegui passar um perfil para todos eles, que o meu mandato estava comprometido com Venda
Nova do Imigrante, como está até hoje. Nós temos mandato aqui até o dia 31 de dezembro do ano que vem, e
espero continuar podendo colaborar com meu Município, dentro do meu entendimento, do meu conhecimento,
das relações de amizades que eu tenho, mas sempre buscando o melhor para a população, que a gente possa
fazer esse Município continuar referendando esse polo de desenvolvimento regional que ele é, de fato e de
direito. A gente tem vários serviços que só tem aqui na região, desde SAMU com UTI, Corpo de Bombeiros,
Ifes, Sebrae, Senac, tanto que o Estado tem elegido Venda Nova do Imigrante para suas reuniões regionais nas
montanhas capixabas. Eu continuo nessa empreitada, às vezes uma hora um pouco mais motivado, outra hora
um pouco menos, mas sempre com motivação e sabedor do que eu tenho que ter entregue a população. Quando
a população nos elege, precisa desse posicionamento firme, de acompanhar, de fiscalizar, de entender o que
pode melhorar, de fazer o que o Vereador Gilberto fez, de buscar informação, mas, sobretudo, de ter entregas.
Eu consegui passar isso ao longo da minha vida pública. Me orgulha muito, me honra muito, ter podido ser
secretário da gestão que a gente está julgando as contas hoje. Fica aqui o registro do meu voto, e também
agradecer por ter participado desse momento de Venda Nova do Imigrante. Só isso, muito obrigado.”. Não
havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor presidente colocou em única votação, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 004/2019, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o
senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às vinte e uma horas e onze minutos, e para constar nos anais
desta Casa de Leis, eu, Gabriel Vilastre, lavrei a presente ata, que, após ser devidamente divulgada, achada
conforme e aprovada, vai assinada pelo Presidente, pelos Secretários e pelos demais Vereadores presentes nesta
Sessão desta Casa de Leis.

FRANCISCO CARLOS FOLETTO – Presidente.
GILBERTO BRAVIM ZANOLI – Vice-Presidente
ADRIANA APARECIDA ULIANA – 1ª Secretária.
JOSÉ LUIZ PIMENTA DE SOUSA – 2º Secretário
DOMINGOS SAVIO FILETE –
MARCO ANTÔNIO GRILLO –
MARCO ANTÔNIO T. NASCIMENTO –
NEUCIMAR BARBOSA SILVA –
TIAGO ALTOÉ –

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, aos dois dias do
mês de julho de dois mil e dezenove.
ATA FINALIZADA EM
09 de julho de 2019.
________________________
Gabriel Vilastre

