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_______________________________
Presidente

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA,
DA
TERCEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e
dezenove, às dezoito horas, realizou-se a Sessão Ordinária 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. O senhor Presidente convidou o Vereador Gilberto Bravim Zanoli para proceder a leitura do
Livro de Eclesiastes, Capítulo 07, Versículos 01 a 07, da Bíblia Sagrada e pediu que todos ficassem de pé
para ouvir à leitura. Em seguida, o senhor Presidente colocou em discussão e votação a ata da Sessão Ordinária,
ocorrida no dia 27 de agosto de 2019, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou a assinatura do livro de presenças e da ata da Sessão anterior. 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: Requerimento nº 015/2019, de autoria dos vereadores
Domingos Sávio Filete, Marco Antônio Torres Nascimento e Tiago Altoé, os quais requerem que o
Excelentíssimo Presidente deste Legislativo encaminhe ao gerente de Transportes e Oficina da Prefeitura
Municipal de Venda Nova do Imigrante, senhor José Antônio Teixeira, relatório contendo todas as multas
de trânsito ocorridas na frota municipal dos anos de 2018 e 2019, os valores das multas e as
irregularidades correspondentes, e ainda o veículo e o setor responsável; e correspondências diversas. Em
seguida, o Senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE e informou não haver oradores
inscritos para pronunciamento. Em seguida, o senhor presidente passou para a ORDEM DO DIA, e observando
o Art.163 do Regimento Interno, passou para discussão e votação das matérias inseridas na pauta:
Requerimento nº 015/2018. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão, o Requerimento nº
015/2019, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo aprovado por
unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL, e
concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO GRILLO, que fez o seguinte pronunciamento:
“Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, público presente, radiouvintes e internautas. Primeiro
lembrar, acho que todos estão convidados, para a abertura da Feira do Conhecimento. É um grande evento que
acontece no nosso Município, que vai ter vários Município com várias experiências, caso de sucesso dentro da
educação, da formação. Então, acho muito importante esse momento de socializar conhecimento, de trocar
experiências. Vale a pena, que a gente possa frequentar o centro de eventos, não só hoje, mas amanhã, quinta e
sexta. Também queria chamar a atenção para a Feira Nacional de Orquídeas. Vai começar na sexta, vai até
domingo, é um evento importante e Venda Nova do Imigrante é um grande polo de orquídeas, de criação, de
genética, de colecionador. A gente tem uma posição muito boa a nível nacional e certamente vamos estar
recebendo gente do Brasil inteiro. Então, vale a pena, sexta-feira, no ginásio do Fioravante Caliman, para quem
puder participar da abertura e prestigiar o evento até domingo. Gostaria ainda que essa casa pudesse oficializar
o Prefeito de Conceição do Castelo, Cristiano Spadeto, parabenizado pela Festa do Sanfoneiro, que aconteceu
no final de semana. Estive lá no sábado durante o dia, passei lá parte da manhã, almocei e fiquei até o início da
noite. Foi uma festa bacana, e o pessoal sempre recebe Venda Nova do Imigrante muito bem. Nosso exPresidente Pimenta esteve lá na abertura domingo a noite, representando essa casa. Eu acompanhei na página
do Facebook da companhia de rodeio, deu para ver muito bem. Para quem gosta e tem oportunidade, no final
de semana vai estar acontecendo em Afonso Cláudio, no Vargeto, o Festival Nacional de Viola Caipira. Um
evento muito bacana, com entrada franca, um evento bem raiz mesmo. Tem violeiros de 12 estados e é muito
legal. Durante o dia tem as competições, mas a apresentação é durante a noite. Quem tiver a oportunidade de
fazer uma visita lá em algum momento, sexta, sábado e domingo, vai gostar muito. Esse evento sempre acontecia
junto com a Festa da Polenta, sempre acontecia em outubro, e esse ano eles trocaram exatamente para não
coincidir e eles terem mais oportunidade de divulgar lá. Aproveitar para cumprimentar o amigo doutor Frederico
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Rodrigues, que esteve à frente do Gabinete até recentemente, no período em que o Braz esteve presente. Por
falar em Braz, gostaria de registrar que eu estive ontem com a dona Milza, fui dar um abraço nela, ela veio a
Venda Nova do Imigrante resolver algumas coisas e mais uma vez externou que eu pudesse trazer para essa
tribuna um agradecimento a todos os vendanovenses, todos os funcionários, todas as pessoas que puderam
acolher o Braz durante essa vida pública. Estive com o filho dela, o Júnior, perguntei da mãe dele, ela estava
em casa, e acabei indo lá um pouquinho, fiquei meia hora conversando com ela. Ela pediu que reforçasse, que
cada Vereador, cada companheiro, cada servidor, cada cidadão de Venda Nova do Imigrante, que acolheram o
Braz na sua passagem aqui pela terra, e a forma do carinho que tinha com ele. Obrigado, senhor presidente.”.
Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR NEUCIMAR BARBOSA SILVA, que
fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, público presente, radiouvintes
e internautas. Registrar a presença do Frederico, nosso amigo, que participou até a pouco dessa Administração
municipal. Deixar então o agradecimento a pessoa dele, e também a outras pessoas que estão agora deixando a
Administração, agradecê-los por terem colaborado até a pouco nos trabalhos do nosso Município. Nosso muito
obrigado.”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR TIAGO ALTOÉ, que fez o
seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos, na pessoa do Frederico, que se faz presente, aqueles que nos
acompanham. Minha fala também é breve. Só lembrar que dessa mudança de horário da sessão, eu me
manifestei contrário na última sessão, por entender que a sessão já tem o seu horário definido a muito tempo, e
é importante a Câmara participar no dia a dia da escola durante toda a feira, não só na abertura, mas ir lá
acompanhar durante a quarta, quinta e sexta-feira, os trabalhos daquelas crianças, daqueles estudantes e
professores, que colocam a maior energia para ver a educação melhorar. Então, fica só o registro. Quero falar
sobre a ENBAFAVEN. A tempos venho falando sobre a importância de se preservar, de olhar com carinho para
a nossa banda marcial Emiliano Pedrino Lorenção. Uma banda que tem mais de 20 anos de fundação, recebe o
nome do autor da música do nosso hino municipal. Durante um tempo fiquei aqui registrando que essa banda
estava parada, com pouca atenção da Administração, para que ela pudesse estar exercendo o seu papel, de
envolver crianças, jovens, adultos, numa arte tão fascinante, que é a música. Ainda esse ano parabenizei a
Administração que voltou com a banda marcial, e fiquei muito feliz porque colocou no calendário oficial o
ENBAFAVEN, que era o encontro de bandas e fanfarras que tinha aqui no Município, que há vários anos não
acontecia. Infelizmente o evento foi cancelado, mas estarei procurando a atual Administração, para entender o
porquê disso, porque muitas outras bandas já tinham a sua programação de vir aqui acompanhar esse trabalho.
Eu mesmo não soube do cancelamento, no dia fui ao centro de eventos, junto com o Vereador Marco Torres, e
vimos que não tinha o evento, o que foi uma surpresa. Então, acho importante o Município, que no início do
ano voltou os olhares para a banda, não deixar de olhar para uma banda tão importante. Muitos músicos que
hoje vivem da música como profissão, começaram a sua carreira na banda marcial, lá atrás. É um projeto muito
importante para socialização, para poder ocupar com boa ação muitas crianças, jovens, estudantes e adultos.
Então, fica o meu registro, estarei procurando a Administração municipal, para ver o motivo, e já fazer a
indicação para que esse encontro possa ocorrer novamente. Estava na programação e muitas pessoas estavam
felizes, sou uma delas, para poder estar recebendo outras bandas, outros músicos em nossa cidade. É um
momento importante para socialização, para trocas de ideias, para informação, fazer um intercâmbio sobre
instrumentos, músicas. Então, é muito importante contar com o apoio da Câmara e do Município para que volte
com esse evento, que estava programado para o mês passado. Quero também registrar uma indicação, que estava
prevista antes mesmo do recesso, que é a indicação para voltar com a implantação do PIT, posto de informação
turística, em Venda Nova do Imigrante. Somos uma cidade turística, capital nacional do Agroturismo, somos
detentores desse título e estamos para receber nesse ano um grande evento, que é a Ruraltur, um evento nacional
de turismo rural. Já havia, por parte de alguns empreendedores e também turistas, a fala da falta de informação
turística no final de semana. Então, reativamos essa indicação, assinam comigo o Vereador Marco Antônio
Torres, Sávio Filete, Marco Antônio Grillo e Gilberto Bravim Zanoli, onde estamos indicando ao Município
que volte com a ativação do PIT, que é um posto de informação turística. Temos ali um espaço adequado, e que
acredito que continua tendo esse espaço ao grupo de artesãos, ao grupo de comercialização de turismo local,
seja com produto ou serviços, mas que também haja ali uma estrutura específica para informação turística, para
os nossos visitantes, ainda mais em um ano tão importante, que é o ano da Ruraltur, para já ir envolvendo as

pessoas, já irem divulgando esse evento na nossa cidade. Por isso é só, fica o nosso registro e boa noite a todos.”.
Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra a VEREADORA ADRIANA APARECIDA ULIANA,
que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, público presente,
radiouvintes e internautas, também o Fred, que foi nosso chefe de gabinete. Senhor Presidente, queria falar um
pouco daquela agenda que a gente teve com o secretário de Agricultura, Paulo Foletto, que veio na assinatura
do projeto do asfalto dos lagos, agradecer Vossa Excelência por essa ponte, que tem nos ajudado tanto com o
governo do Estado, com seu irmão Paulo Foletto, junto a Secretaria de Agricultura. Queria agradecer também
pelo tapa-buraco, que a gente ligou e prontamente o subsecretário nos atendeu, e está fazendo ali da rodovia
Sartori até no Caxixe. Ficamos também felizes, passar para os senhores vereadores e deixar registrado, que na
agenda do senhor governador tem possibilidade, no ano que vem, nos próximos anos, de recapeamento daquele
trecho da rodovia Sartori até o Caxixe. Assim ele nos passou. Então, já agradecer ao Governador do Estado,
Renato Casagrande, ao secretário Paulo Foletto e também a você que tem nos ajudado muito nessa ponte com
o governo do Estado. Queria também agradecer ao Deputado Evair, por um dinheiro de pavimentação, uma
verba que está chegando no nosso Município, e também a todos que contribuem com o nosso Município. Muito
obrigada.”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR DOMINGOS SÁVIO
FILETE, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, público
presente, radiouvintes e internautas. Hoje, dia 3 de setembro, temos aproximadamente 37 dias da nova gestão.
Só para deixar registrado aqui hoje. Obrigado e boa noite.”. Em seguida, o Senhor Presidente passou a
Presidência ao Vice-Presidente, Vereador Gilberto Bravim Zanoli, para fazer uso da tribuna. Em seguida, o
senhor Presidente, Vereador Gilberto Bravim Zanoli, concedeu a palavra ao VEREADOR FRANCISCO
CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos, senhores e senhora vereadores,
senhores servidores, Fred também, prazer ter você aqui hoje. Quando eu ia pedir o a parte ali na fala do vereador
Tiago, ele encerrou a fala. Mas assim, acho muito legal a indicação de vocês. Nós não podemos esquecer que
nós sempre cultuamos Venda Nova como um município turístico, como capital nacional do agroturismo e a
indicação é muito bacana, porque pede para trazer de volta, para reavivar aquele ponto turístico lá. Vocês
obviamente deverão discutir, se não já discutiram isso com o Prefeito Municipal, solicitar, o vereador Marcos
tem uma experiência grande nessa na área de turismo, que nós possamos ter ali realmente pessoas preparadas,
conhecedores do município, que saibam interpretar o mapa turístico do município, que saibam fazer a indicação,
porque o turista às vezes chega em Venda Nova por ouvir dizer que Venda Nova é uma cidade turística, que
tem um bom Agroturismo, que tem clima, que tem isso e aquilo, e muitas vezes ele vem, está até hospedado em
Vitória, está hospedado na praia e vem para passar um dia. E aí, obviamente, tendo o ponto de informação
turística é para lá que ele vai se dirigir, e ele sendo bem orientado, com certeza, ele vai passar não só aquele dia,
mas talvez voltar. Então, acho que é extremamente importante que vocês façam essa discussão, da preparação
das pessoas, e aproveitar esse momento de discussão para pedir mais uma vez a Secretaria de Ação Social, que
eu sei que não é fácil também, mas existe um grande número de moradores de rua ao entorno ali. A gente sabe
que o ponto turístico atrai aqueles moradores, por ter uma condição de que eles fiquem até à noite, a gente sabe
que a rodoviária atrai, a gente sabe que os barzinhos que tem na galeria do Alpes Hotel, que traz uma vida
noturna, atrai, mas eu acho que a Secretaria de Ação Social ela tem que ser um pouco mais insistente na solução
daquilo ali. Nós não podemos bater, não podemos discriminar, não podemos enxotar, mas nós temos que cuidar
da nossa cidade. E ali onde eles se posicionam realmente traz uma imagem muito negativa para esse turista que
está chegando em Venda Nova na primeira vez. Então, ele encontra um desenho, um quadro muito ruim. Então,
acho que vocês poderiam aproveitar também essa discussão com o Prefeito, senão o já fizeram, e levar também
esse assunto, que é de suma importância e não é só social, ele é também um assunto que cabe dentro da conversa
turística. Dizer à vereadora Adriana e a todos vocês, eu sempre me coloquei à disposição de todos vocês, mas
todos vocês também têm uma porta aberta dentro do governo do estado, seja na Secretaria de Agricultura com
meu irmão Paulo Foletto, seja com o Governador Casagrande, e eu sempre faço questão de frisar aquela reunião
que nós tivemos lá na pré-campanha, onde nós nove estávamos presentes e houve o compromisso do Governo
do Estado de ajudar o município através da gente. O que a gente faz, o que nesse momento está acontecendo é
muito positivo, eu também sou grato ao Paulo, a Secretaria de Estado, ao Governo do Estado, por estar trazendo
alguns investimentos, alguns empreendimentos para Venda Nova, mas a gente conseguiu também coisas na área
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da saúde, enfim, e sempre que for necessário estou me colocando à disposição do município e de todas as
pessoas, para o crescimento de Venda Nova do Imigrante. Tive a oportunidade depois de conversar com o Paulo
particularmente lá na minha casa, e ele até brincou comigo: por esse ano chega. Aí eu lembrei a ele que tem
uma máquina prometida para o fim do ano, das emendas dele, enquanto deputado federal, que ele tinha
prometido para o falecido Braz uma máquina também no fim do ano. Eu tenho absoluta certeza que, até porque
ouvi dele isso, para o ano que vem existe um planejamento que já está sendo feito pela Secretaria de Agricultura,
por ele e pelos seus assessores. Então, a gente vai ter uma possibilidade, e eu quero chamar a atenção de vossas
excelências para isso, que nós temos a possibilidade, e esse é o momento, da gente levar as demandas de Venda
Nova do Imigrante, porque obviamente não dá para atender em 100% tudo o que o Município quer, mas algumas
demandas serão atendidas, com certeza. Existe a intensão de distribuir mais, o Renato faz questão de interiorizar
o desenvolvimento, essa é uma marca do governo, de distribuir um pouco mais o dinheiro pelos Municípios,
para levar o desenvolvimento a todos.”. Em seguida, o Vereador Marco Antônio Grillo solicitou falar
aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Obrigado, Vereador Francisco. Só para fazer o registro
da importância de interiorizar, acabei não comentando na minha fala, mas registrar que o Prefeito Paulinho
Minete nomeou o secretário de Interior e Transporte, uma pasta que estava vaga na Prefeitura há muito tempo
e hoje tem uma pessoa do interior, o ex-Vereador Isael, que está cuidando disso. Só para fazer esse registro, que
a Prefeitura, mesmo não tendo autorização para falar das políticas da Prefeitura, mas a Prefeitura está antenada
com essa necessidade de estar perto do interior. A gente tem discutido principalmente com Vossa Excelência,
como a Vereadora Adriana disse da sua interlocução com o Governador Renato, com governo do Estado, através
da Secretaria de Estado de Agricultura, da importância de se chegar no interior. A gente não tem dúvidas disso,
porque de fato é o que move esse Município. Então, a gente tem um interior muito forte, e tem um perímetro
urbano muito forte com serviço, turismo, comércio, e uma série de coisas. Só esse registro, senhor Presidente.”.
Em seguida, o Vereador Francisco Carlos Foletto concluiu o seu pronunciamento: “Obrigado Vereador
Marco. O Vereador Torres pediu para que eu citasse aqui. Até onde eu sei, esse equipamento que foi prometido
pelo secretário Paulo Foletto, é uma escavadeira hidráulica, como essa que já chegou aí esse ano. Então, é isso,
é a gente trabalhar pelo Município. Nós tivemos lá também a grata presença do Pedro Rigo, que é um cara que
tem trabalhado muito por Venda Nova do Imigrante também, principalmente agora com o evento da Ruraltur,
tivemos o Dorval Uliana, que é o secretário Estadual de Turismo, que tem uma gratidão muito grande a Venda
Nova do Imigrante, um reconhecimento muito grande por tudo que Venda Nova do Imigrante representa.
Continuar trabalhando para que a gente possa fazer esse Município cada vez melhor. Obrigado.”. Em seguida,
o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR GILBERTO BRAVIM ZANOLI, o qual declinou
da palavra. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR JOSÉ LUIZ PIMENTA DE
SOUZA, o qual declinou da palavra. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR
MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO, o qual declinou da palavra. Não havendo mais nada a ser
tratado, o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às dezoito horas e trinta e um 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.
DOMINGOS SAVIO FILETE –
FRANCISCO CARLOS FOLETTO – Presidente.
MARCO ANTÔNIO GRILLO –
GILBERTO BRAVIM ZANOLI – Vice-Presidente
MARCO ANTÔNIO T. NASCIMENTO –
ADRIANA APARECIDA ULIANA – 1ª Secretária.
NEUCIMAR BARBOSA SILVA –
JOSÉ LUIZ PIMENTA DE SOUSA – 2º Secretário
TIAGO ALTOÉ –
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, aos três dias do
mês de setembro de dois mil e dezenove.
ATA FINALIZADA EM
10 de setembro de 2019.
________________________
Gabriel Vilastre

