CÂMARA MUNICIPAL
Aprovado em 17 de novembro de 2020.
_______________________________
Presidente

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

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e
vinte, às dezenove 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 da
Epístola aos Romanos, Capítulo 13, versículos de 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 10 de novembro de
2020, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, 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 para a Assembleia Geral da
Associação Social Filantrópica Hospital Padre Máximo, que ocorrerá dia 25 de
novembro de 2020, às 19 horas, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonade;
Projeto de Lei nº 035/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que denomina
logradouro público no Município de Venda Nova do Imigrante; Projeto de Lei nº
036/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que altera a Lei Municipal nº
1.382/2020, e dá outras providências; Moção de Pesar nº 011/2020, pelo falecimento
da senhora Josefina Paste Venturim, ocorrido no dia 03 de setembro de 2020; Moção
de Pesar nº 012/2020, pelo falecimento da senhora Ilda Jove de Jesus, ocorrido no
dia 06 de setembro de 2020; Moção de Pesar nº 013/2020, pelo falecimento de Davi
Lúcio Lobo, ocorrido no dia 04 de setembro de 2020; Moção de Pesar nº 014/2020,
pelo falecimento do senhor Francisco Adriano Cruz Lopes, ocorrido no dia 09 de
novembro de 2020. Em seguida, o Senhor Presidente passou para o PEQUENO
EXPEDIENTE e concedeu a palavra ao VEREADOR GILBERTO BRAVIM ZANOLI, que
fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor Presidente, colegas vereadores e público
presente. Senhor Presidente, queria deixar registrado a questão desse projeto de
nomenclatura de ruas. É um projeto que a gente havia feito antes das eleições. Por
precaução a gente está dando andamento nesses projetos. A gente coordenou esse projeto
e pediu a todos os colegas vereadores para assinarem com a gente. O Vereador Marco
Grillo me cobrou ontem e eu esqueci, mas a gente vai providenciar. Na realidade essa
nomenclatura de ruas, em alguns logradouros está como rua projetada. Parte delas é o
executivo que nos pediu e outras demandas que vieram de alguns moradores. Se alguns
colegas vereadores tiverem outras demandas, que possamos incluir nesse projeto.
Obrigado, senhor Presidente.”. Não havendo mais oradores inscritos para pronunciamento,
o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, e convocou o Secretário nomeado
“ad hoc”, servidor Alextivane C. Venturim para proceder a leitura das matérias da Ordem
do Dia, contendo: Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da
Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do Projeto de Lei nº 005/2020,
com apresentação de uma Emenda Modificativa e uma Emenda Aditiva, constantes
do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; Moção nº 011/2020;
Moção nº 012/2020; Moção nº 013/2020; Moção nº 014/2020. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em única discussão a Moção nº 011/2020, e não havendo manifestação
dos vereadores, colocou em única votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida,

o senhor Presidente colocou em única discussão a Moção nº 012/2020, e não havendo
manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão a Moção nº
013/2020, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo
aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão
a Moção nº 014/2020, 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. Poderia falar aqui de todos que a gente está
homenageando aqui, mas eu gostaria de falar um pouco do Ceará. O Adriano Ceará foi
enfermeiro, trabalhou no hospital, mas acima de tudo, ele era uma pessoa muito disponível
para cuidar de comunidade, gostava de atividade cultural, e eu lembro, há muito tempo,
acho que eu era solteiro ou perto de casar, de 30 anos atrás, na Festa da Polenta, quando
acontecia no Colégio Salesiano, que a festa acontecia no ginásio e eu era encarregado de
fazer umas pinturas. A gente fazia uns painéis lá, colava saco de ração um no outro,
passava tinta. Tentei fazer alguns desenhos, tinha um pouco de habilidade, contando a
história de algumas músicas, algumas frases italianas. Minha primeira imagem do Adriano
foi dessa época, dele chegar e se colocar à disposição de uma pintura. Eu lembro que eu
tinha feito uma mulher e ele falou assim: vou melhorar a boca dessa mulher, pode? Sem
querer interferir no seu trabalho. Então, acabei convivendo com ele um tempo, mas era
essa lembrança desse agitador cultural, um cara referência no Granello, referência na Festa
da Polenta, referência de enfermeiro, de hospital. Só essa homenagem, essa lembrança,
de que o Adriano foi uma pessoa muito bacana e muito importante aqui para Venda Nova
do Imigrante. É só, senhor Presidente.”. Não havendo mais manifestação dos vereadores,
o senhor Presidente colocou em única votação a Moção nº 014/2020, sendo aprovada por
unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL, e passou a presidência ao Vice-Presidente, Vereador Gilberto
Bravim Zanoli, para fazer uso da tribuna. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a
palavra ao VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte
pronunciamento: “Mais uma vez cumprimentando aos senhores e senhora vereadores, boa
noite,
cumprimentar
os
servidores
da
casa,
hoje
de
volta os
ouvintes, os internautas, cumprimentar aqui que se fazem presentes na galeria da Câmara
a Irinete, esposa do Vereador Pimenta e o Luís Ricardo, filho da Irinete e do Pimenta, que
é vereador eleito aos 20 anos de idade. Se não o mais novo, com certeza, um dos
vereadores mais novos eleitos aí no estado do Espírito Santo, a quem eu parabenizo mais
uma vez. Já tive a oportunidade de estar com ele aqui na Câmara no dia de ontem e vai
ser colega aqui na próxima legislatura. Quero cumprimentar o Vereador Marcos Torres, que
se reelegeu na campanha junto comigo, cumprimentar todos vocês colegas que não se
reelegeram, cumprimentar de maneira muito especial, um carinho muito grande, está
chegando agora na nossa galeria também o Ivanildo Almeida, vereador eleito, seja bemvindo também, mais um novato aqui na nossa Câmara para a próxima legislatura, mas
quero cumprimentar então com um carinho muito especial, de uma maneira muito
carinhosa mesmo, os vereadores Pimenta e Tiago. Nós estivemos na caminhada, no pleito
eleitoral em times diferentes, digamos assim, mas podemos por várias vezes nos encontrar,
conversar e discutir o processo político, discutir a campanha, questões de Venda Nova, de
uma maneira extremamente saudável, extremamente salutar. Então, já tive a oportunidade
de falar isso com eles, eu fiz questão ontem de cumprimentar a todos e dar um abraço
apertado no Pimenta e no Tiago, principalmente porque eles eram candidatos na chapa
majoritária. Normalmente o comportamento da campanha é meio que ditado pelos
candidatos da chapa majoritária. E vocês fizeram uma campanha limpa, campanha
educada, uma campanha de reciprocidade na amizade e no relacionamento que a gente

sempre teve aqui dentro e fora daqui também. Então, ficou lisonjeado de
poder estar cumprimentando a vocês neste momento como candidatos na majoritária. E os
demais candidatos também que fizeram isso no pleito legislativo. Quero cumprimentar
também o prefeito e o vice-prefeito que foram eleitos, o prefeito e o vice-prefeito que vão
comandar o executivo na nossa cidade nos próximos 4 anos. Espero que nós possamos,
nós 9 eleitos, com eles 2, darmos a cidade realmente os melhores rumos, fazer pela cidade
em todas as suas áreas de atuação de serviço público, o melhor para a população. O que
nós não podemos esquecer, e eu ressalto sempre aqui na Câmara, eu gosto de dizer, é
que quando a gente vence uma eleição e vem ocupar um cargo, seja no executivo ou no
legislativo, isso serve também para as pessoas que ocupam os cargos de nomeação no
executivo, a gente tem que ter a noção de que a gente representa e de que a gente não é
dono. Dono é a população, dono é o povo que nos escolhe em sua maioria, e nós passamos
a representa-los, para fazer da melhor forma possível a administração pública. Essa é a
maneira como eu entendo, esse é o meu propósito, e espero que a gente possa fazer o
melhor pelo município de comum acordo entre executivo e legislativo. A casa se renova
bastante, tivemos 3 vereadores que não correram a reeleição, e dos 6 que concorreram,
apenas 2 se reelegeram. O importante é pensar que daqui há um mês, 40 dias mais ou
menos, teremos uma nova Câmara legislativa, inicia um novo período do executivo, mesmo
que seja com o mesmo dirigente, mas que a gente tem que procurar fazer pelo município.
Me chamou a atenção também, falando ainda da campanha, me chamaram a atenção
algumas atitudes, eu particularmente, vocês me conhecem, eu fiz a minha quarta campanha
de Vereador, e obtive êxito em termos de eleição nas 4, e eu nunca prometi o que eu não
poderia prometer, eu nunca prometi algo que eu não possa cumprir, e por vezes, posso até
ter perdido votos por isso, mas eu sempre fui honesto e realista com o eleitor, diante de
pedidos absurdos ou de promessas absurdas. E eu vi isso nessa campanha. Isso de certa
forma me chamou a atenção, de certa forma me amedrontou, porque a gente não sabia o
resultado das urnas, mas assim, eu vi coisas que ou você tinha uma varinha de condão
para fazer realizar, a minha experiência de 12 anos que vão se completar agora como
Vereador, as promessas diziam para mim, mostravam para mim que ou você tinha uma
varinha de condão da Fada Madrinha para fazer acontecer ou você teria que ter uma
máquina de dinheiro legalizada pelo Banco Central, para que você pudesse emitir
diuturnamente dinheiro e fazer acontecer. E nenhuma das 2 situações me parecem
possíveis. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque um município com a história
de Venda Nova por vezes foi colocado em xeque inclusive a sua própria história, por vezes
foi colocado em xeque inclusive o que as pessoas que começaram, e como eu já disse
dezenas de vezes nesta tribuna, aqueles que suaram sangue de fato para trazer Venda
Nova do Imigrante até o momento de hoje, para começar tudo lá atrás, foram
simplesmente ignorados e descaracterizados. Aqueles que trouxeram para esse município
a cultura, trouxeram para esse município a cultura do lazer, a cultura do associativismo, do
cooperativismo, a cultura do voluntariado. Isso me chamou a atenção. Essa é a cultura. Eu
cheguei na cidade há 30 anos e sou muito mais vendanovense do que colatinense, porque
eu saí da minha cidade com 17 anos, me chamou a atenção. E eu, desde que eu cheguei
nessa cidade eu aprendi a dar valor aos valores de Venda Nova do Imigrante. Eu nunca
me armei e essa é uma cultura que eu prego para todos com quem eu convivo, essa é uma
cultura que eu ensinei aos meus filhos, eu nunca me armei de outras armas que não o
entendimento da sociedade aonde eu vim viver e onde eu passo já a maior parte da minha
vida. As armas que devem ser mostrados por aqueles que querem o espaço público de
dirigente, de legislador, nesse município, devem ser as armas de quem chega, olha para o
passado, enxerga tudo que tem de bom, traz ao presente e tenta construir um futuro melhor.
Muito obrigado e boa noite.”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao

VEREADOR GILBERTO BRAVIM ZANOLI, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite
senhor Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa. Queria cumprimentar de
uma forma carinhosa a Irinete, sempre tem nos acompanhado, agora acompanhando o
marido e o filho, Ivanildo, parabéns pela sua vitória, já te dei um abraço, já te falei que o
que precisar dessa pessoa, estamos sempre de pé e a ordem, Luís Ricardo Bozzi Pimenta,
a gente chama só de Pimentinha. Quando fala o nome assim, a gente até estranha. É muito
orgulho, muita responsabilidade, apenas um jovem. Lá atrás o nosso colega Tiago era como
você. Então, você tem um pai com uma bagagem imensa, que pode te dar vários conselhos.
Você vai ter muito aonde se apoiar. E também uma referência, o Tiago, que começou jovem
na política, e pode estar te orientando e dividindo experiências. E também digo que o pouco
que eu sei, vou continuar no poder executivo, porque sou funcionário de carreira, e o que
vocês precisarem de mim, estarei sempre à disposição, como os outros demais colegas.
Queria pedir ao senhor presidente para retificar o PDM, que foi publicado com divergências.
Eu não sei se isso já foi providenciado ou não, mas eu queria deixar registrado para a gente
tomar as devidas providências. Queria também pedir ao senhor presidente que fizesse uma
moção de pesar para tio Virgílio Zanoli, até me emociono. Tio Virgílio, desculpa, era como
um pai para mim, e o Marquinho, as pessoas que conheceram ele, foi um exemplo para a
nossa família, na igreja, no campo de futebol. Então, queria que essa casa fizesse essa
homenagem, porque estamos perdendo nossas referências. Não é porque era meu tio, mas
era uma herança que já está fazendo muita falta. Vereador Pimenta teve a oportunidade de
ir visitá-lo e a gente se emocionou muito, porque realmente foi uma perda muito grande
para a gente. Como o Marquinho também, sempre muito próximo. Então, queria que fizesse
essa homenagem para ele. Queria agradecer imensamente pelos meus 284 votos. Saio
muito orgulhoso, de cabeça erguida, de dever cumprido, sempre fui muito transparente. As
pessoas aqui dessa casa de leis sabem do meu trabalho, da minha responsabilidade. Foi
um aprendizado imenso, e dei o melhor de mim. Estava conversando com a procuradora
outro dia, e ela falou assim: que pena, mas estamos aqui. A gente está sempre de pé e a
ordem. Talvez não estaremos aqui como legislativos, mas estamos próximos aqui, no
prédio. Que bom que tem esses jovens vereadores, pessoas do bem. Peço a eles que
tenham muita responsabilidade, prudência, que faça o melhor para Venda Nova do
Imigrante. Queria fazer um pedido aqui de uma forma muito especial ao vereador Marcos
Torres e o vereador Francisco, porque são os colegas de trabalho mais experimentados
nessa casa de leis, que auxiliem esses meninos, que deem o melhor para eles. Eu confio
no trabalho de vocês, sei o que vocês já fizeram nessa casa de leis, sei o trabalho de vocês,
e muitas das vezes quem está lá fora, do outro lado, não consegue entender isso. Então,
estou aqui perto e tenho muita confiança no trabalho desses dois vereadores, porque os
outros não vão estar aqui. Também desejo muita sorte para essas novas pessoas que vão
nos representar. Vocês agora viraram alvo, que tenham muita responsabilidade, muita
responsabilidade com a nossa querida Venda Nova do Imigrante. No que vocês precisarem
de mim, é só me ligar, tem meu número, depois pode pedir. Nós temos projetos importantes,
como o nosso código de obras. Eu tenho um pouco de conhecimento com isso. Se
vocês quiserem minha colaboração, já falei com o Vereador Marco Torres, estarei sempre
às ordens para o que for melhor para o Município. Como o Vereador Francisco falou,
infelizmente também vi algumas coisas, alguns colegas de eleição, alguns colegas
concorrendo, que nem se fossem Deus conseguiriam atender as demandas que
prometeram, mas infelizmente nós temos aí um povo que acredita nessas coisas. Então,
que a gente tenha muita sabedoria, para a gente não deixar se levar para esses tipos de
promessas, que tenha muita responsabilidade. Como eu disse aos senhores, me sinto
vitorioso, muito agraciado pelo acolhimento dessa família que tem nessa casa,
principalmente eu digo assim, nos últimos meses a gente se uniu muito. Então, desde a

Cláudia, o carinho que ela tem. Eu chegava ali e ela falava assim: seu leite está ali, Gilberto.
As pessoas passam a conhecer, passam a ter carinho. O Braz sempre dando conselho.
Isso é importante, esse relacionamento por traz dos bastidores. Às vezes a gente tem que
ser um pouco duro, tem que manter a postura da gente, tem que defender nossas ideias,
mas sempre com muito respeito e buscando o melhor para Venda Nova do Imigrante. Eu
queria fazer um agradecimento de forma especial ao Gabriel Vilastre. O Gabriel foi uma das
pessoas do meu partido que me ajudou muito. Como nós sabemos, tivemos algumas
turbulências, essa eleição foi muito desgastada para mim, muito, muito, muito, mas a
Vereadora Adriana, que a gente conversa muito, e o Braz, que sempre fala muito isso. Eu
acredito muito em Deus, e no início da minha campanha fui na missa e falei: papai do céu,
que me dê o melhor para mim. Se for para o meu bem, que dê certo. Se não for, que me
desvincule. O que a gente ouvia, o Gilberto está eleito, o Gilberto vai ser o mais votado, e
eu sempre com o pé no chão e com humildade. E eu vejo isso como um aprendizado. Deus
tem preparado coisas boas para mim na minha vida. E eu tenho certeza que eu saio muito
de cabeça erguida, com muito respeito a todos. E não é porque não vou ser vereador não,
mas eu vou continuar trabalhando para o nosso Município, no que for melhor. Então, eu me
sinto vitorioso, tenho orgulho de poder representar essa comunidade durante esses 4 anos.
Não sei se eu fiz o melhor, mas eu dei o melhor de mim. As pessoas que estão aqui sabem
disso. Me sinto muito orgulhoso quando do primeiro biênio eu era relator e todos os meus
colegas falaram: continua sendo relator. Então, é porque a gente fez um bom trabalho.
Quero agradecer imensamente aqui todos os 284 votos que eu tive, agradecer em especial
a todos do meu partido, as pessoas que estavam mais próximas de mim puderam participar
do desgaste que eu tive. Mas só leva pancada fruto que dá em árvore. A gente sai mais
fortalecido. Quero agradecer de uma forma muito carinhosa a todas as meninas que
participaram da nossa campanha. Eu vou citar o nome delas aqui: Nelci, Silvia, Penha e
Helaine. Hoje é tão difícil as mulheres poderem participar. Que pena que a gente elegeu
uma, tomara que tenham mais pessoas com esse tipo de coragem. Quero finalizar a minha
fala, dizendo como que é bacana. Eu estava ali falando com a vereadora Adriana, que falou
assim: só porque não vai ser Vereador, não me abandone. Vai lá me visitar. Jamais, aprendi
muito com você, tenho o maior orgulho de você, conte sempre comigo qualquer um de
vocês. Isso que é bacana, a gente terminar de cabeça erguida e as pessoas, antes de
saírem, a gente já está com saudade dessas pessoas, dessa família. Então, com certeza
vamos no Caxixe, vamos tomar aquele café na casa da Adriana. Independente de sermos
vereadores, a gente tem desgaste, mas principalmente eu fiz verdadeiras amizades aqui.
Peço desculpa pelas vezes que me emocionei, mas é meu jeito de ser, é a simplicidade.
Quero deixar aqui um forte abraço a todos e desejar boa sorte. Já disse ao Prefeito, desejei
muita boa sorte e fiz um pedido para ele, que ele cuide bem de nossa cidade, e que papai
do céu dê muita sabedoria para ele, para fazer o melhor para o nosso Município. Se ele
fizer o melhor para o Município, vai estar fazendo para ele, para mim, e para vocês. E disse
para ele: caso precise de mim, sabe onde me encontrar. Estou me deixando à disposição.
Boa noite e obrigado.”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao
VEREADOR JOSÉ LUIZ PIMENTA DE SOUZA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa
noite senhor presidente, colegas vereadores, público presente, radiouvintes e internautas.
Queria cumprimentar os nossos servidores que nos acompanham a noite, o Joaquim que
faz a nossa transmissão através do rádio e o Braz Bozzi que faz nossas filmagens. Queria
também fazer um cumprimento a minha esposa, que me acompanha, me autoriza a sair de
casa sem hora de chegar. Queria cumprimentar o Vereador eleito Ivanildo, merecedor da
sua conquista. Ele vem lutando por essa conquista. Estávamos em 108 concorrendo a essa
vaga e você teve o privilégio. Com esse período que passei aqui dentro, tem que ser
bastante equilibrado com o rádio, com o dia a dia. Hoje não fala Ivanildo de Almeida, se fala

vereador Ivanildo. Assim somos vistos na rua. Queria estender o meu cumprimento ao meu
filho Luiz Ricardo, Vereador eleito, com 20 anos de idade, na história do município o
Vereador mais novo, não sei em outros municípios, passar o bastão, mas deixar uma
cadeira para você. Dizer que honre o seu mandato aqui dentro, seja muito técnico, não seja
político, como seu pai sempre foi. Isso é muito importante para a família, para a cidade,
para a sociedade. Aqui não tem política, tem que ser técnico. Fui Vereador por dois
mandatos em oposição, mas sempre fui muito técnico. Queria cumprimentar o Marco Torres
pela sua conquista, companheiro do Tiago no dia a dia. Passei a conhecer o Tiago um
pouco mais. Queria cumprimentar o Chico, parabenizar pela reeleição. Dizer ao Mazinho,
Marco Grillo, Gilberto, Pitica, o Savinho não concorreu, dizer que nem toda perca é uma
derrota, mas sim um livramento. Eu me preparei para a eleição, mas com muita
tranquilidade. Sempre pedi a Deus, que Deus me dê aquilo que eu consigo fazer, e as
coisas aconteceram. Quero te agradecer os meus 2400 votos, que não é fácil uma
eleição com 5 candidatos, é difícil. Para mim foi uma grande vitória, porque não é fácil você
ter 2400 pessoas hoje, que confiam, acreditam, e saem de casa, com essa política
desacreditada, é muita gente. Você não imagina de onde vem tanto voto. Parabenizar o
prefeito eleito, Paulino Mineti, o Tarcísio, tivemos uma campanha bastante
pautada na realidade do município. Em nenhum momento fui em rede social gravar vídeo,
nem saí prometendo o que não ia acontecer no Município. É muita falta de responsabilidade
de um político querer enganar as pessoas, não é meu perfil. Com experiência de vereador
de 12 anos, sair falando coisas que vão acontecer. Acho que isso não funciona, a gente
sabe do poder de investimento do município. Como que vou prometer uma coisa, uma coisa
que estou contando com aquilo que tem que buscar lá fora? Então, hoje o político tem que
ter responsabilidade, porque ainda tem pessoas que acreditam em promessas. É por isso
que tem pessoas desacreditadas, porque promete e não cumpre. Parabéns a todos os
candidatos que colocaram a cara a tapa. A campanha não é fácil para Vereador. Agradecer
as pessoas que nos receberam em suas casas, suas lojas, suas empresas, obrigado a
todos. Toda vez voltava para casa com muita satisfação, de ser bem recebido e respeitado.
Independente do resultado, isso é muito gratificante. Queria voltar as falas para meu filho
Luiz Ricardo, teve 3 momentos importantes esses dias. Fez 20 anos de idade, campeão do
melhor café do Brasil, e Vereador eleito. Já é muita coisa para poucos dias, muita alegria
para a gente comemorar. Dizer que eu não sabia que esse prêmio de campeão de café
tivesse tanta repercussão a nível de estado e de Brasil e mundo. Hoje todo dia ele faz
entrevista. Ontem teve 3 entrevistas, mais de 1 hora, online, amanhã tem, daqui a
pouquinho tem, a TV Gazeta vai vir na semana que vem. Achava que prêmio vinha no
anonimato, mas é muita honra, pessoas querendo saber da história do município, e é muito
importante ver a história do café. O café do Estado do Espírito Santo em geral, há 22 anos
atrás não era reconhecido no Brasil. Minas já tem um nome mais antigo de qualidade. Os
motoristas de caminhão falaram que o café de Venda Nova do Imigrante e região aqui das
montanhas, o melhor café, o comprador já conhecia a qualidade, enchia os caminhões, ia
numa cidade de Minas, trocava de vota, e ia descarregar no porto de Vitória, porque por
mais que seja bom, não era reconhecido. Queria referendar o Evair, que chegou aqui há 22
anos atrás, começou junto com os produtores, fundaram a Pronova, e começaram a
trabalhar a qualidade. Vieram os concursos estaduais, que alavancou bastante, e agora
chegou nesse prêmio, bicampeão do melhor café. Isso é gratificante para Venda Nova. O
mundo hoje que é um grande consumidor de café, o café é uma bebida muito popular em
todos os lugares, e o mundo hoje pensa em Venda Nova do Imigrante.”. Em seguida, o
Vereador Francisco Carlos Foletto solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte
pronunciamento: “Primeiro pedir desculpa ao Luiz e parabeniza-lo. Meu discurso foi mais
voltado para a questão política, mas já estive com ele aí no dia de ontem, e pude

cumprimenta-lo, agora publicamente, e dizer a vossa excelência e ao Luís, que a gente está
providenciando, a Câmara não vai esquecer disso, e hoje eu já fiz um contato com a
Secretária Estadual de Agricultura, e nós vamos tentar uma cerimônias mais singela que
seja, mas a gente vai tentar ver com o governador Casagrande, ver se ele pode receber o
Luiz, Vossa Excelência e a todos nós vereadores, porque realmente é um fato de relevância
mundial e não só nacional, e nós estamos levando o nome de Venda Nova do Imigrante e
do Espírito Santo. Parabéns a vossa excelência também.”. Em seguida, o Vereador José
Luiz Pimenta de Souza concluiu o seu pronunciamento: “Como eu disse, é um trabalho
longo, onde vem trabalhando e precisa muita técnica para trabalhar, para fazer café de
qualidade. Só dizer que eles pegaram a amostra de café e rodaram 400 quilômetros,
Varginha, e levaram essa amostra lá. Estava com quase 1000 amostras a nível nacional.
Voltaram lá para levar meia saca de café, 30 kg, voltou novamente. Ao todo, ir e vir deram
3200 quilômetros, buscando esse prêmio, tentando. O café é bom, meu filho é degustador
profissional. Todos os cafés têm chances, são todos especiais, e ele foi agraciado.
Parabéns a empresa também que ajudou na formulação desse café, isso é importante, fez
um trabalho em cima, com o conhecimento dele. Parabéns a todos. Tivemos algumas
moções na noite de hoje. Queria fazer um registro do falecimento da Ana Moreira, do Léo
Busato e também da dona Elaine Brioschi, vizinha lá, mãe do Dério Brioschi. E também
falar rápido do senhor Virgílio Zanoli. Tive a sorte de ter passado lá na quinta-feira, e ele
me disse palavras que vou gravar para sempre. Ainda conseguia falar um pouquinho, e ele
uma pessoa de igreja, correta, séria, convivi muito com o senhor Virgílio. Deixo um voto de
pesar a toda família. Mais uma vez o meu muito obrigado a todos e boa noite.”. Em seguida,
o senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES
NASCIMENTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor Presidente,
vereadores, funcionários dessa casa, ouvintes, internautas. Quero mandar um abraço
especial, tenho certeza que está nos ouvindo, Antônio Félix. O Tiago tem conhecimento
do feito do Antônio. Conheci o António tem uns 15 anos. Antes da campanha o Antônio
Félix foi na loja, comprou uma camisa para mim, me deu de presente e falou: você usa na
campanha, que vai te dar sorte. Mandar um alô especial ao Antônio Félix, que tenho muito
carinho por esse rapaz. José Durães, outra pessoa importantíssima dentro do nosso
Município, morador da Viçosinha, trabalhador honesto e honrado, pai de família, está com
os filhos criados, muito trabalhador e acompanha a nós sempre. Passando na campanha o
encontrei e ele falou isso, que nos acompanha sempre através do rádio. Conheci uma
garota, uma pessoa que me conquistou nessa campanha, uma criança de 12 anos de
idade, nome de Vitória. Apaixonada, com 12 anos, apaixonada pela Câmara Municipal.
Vocês têm que conhecer essa moça. Em nome dessas pessoas cumprimento a todo nosso
Município. Quero cumprimentar os dois vereadores eleitos, Ivanildo Almeida, parabéns pela
sua votação, Luís Ricardo Pimenta Filho, parabéns, parabenizar todos os vereadores que
concorreram a eleição, uns reeleitos como eu e o Francisco Carlos Foletto, e outros
não. Deixar claro aos senhores que não foram reeleitos o seguinte: isso não quer dizer
nada, isso diminui vocês, vossas excelências, em nada, bem pelo contrário. Nós
tivemos uma eleição atípica, difícil, complicada, não foi fácil fazer campanha. Sem exceção,
todos saem daqui com honra. Meus parabéns especial ao vereador José Luiz Pimenta e
Tiago Altoé, tiveram coragem, tiveram determinação, não fizeram uma campanha de
promessas que não iam cumprir. Não fizeram promessas injustas, fizeram uma campanha
limpa. Não vi em momento nenhum, e se alguém viu, me prove, que em algum momento
os senhores disputando a majoritária, falaram mal de alguém que estava disputando.
Fizeram uma campanha linda, com propostas importantes. E deixo aqui até uma dica e
parabenizo o Prefeito reeleito e o vice, que busquem no plano de governo de vocês e
peguem algumas ideias lá, porque vai acrescentar muito para esse município. Assim como

pode buscar também no plano de governo de outros candidatos a Prefeito, que não foram
eleitos. Desde o início, no primeiro vídeo de campanha, eu falei o seguinte: todos os
candidatos, os 104 vereadores e os 10 candidatos a prefeito e vice, todos tinham o mesmo
objetivo, de fazer o melhor por esse Município. Se tiver um pouquinho de humildade e
estudar o plano de governo de outros, dos candidatos que não foram eleitos, vai ter coisa
lá que pode ser usada, colocada em prática no nosso Município para crescimento. Vereador
Sávio, a sua escolha de não vir como candidato, e se viesse e não fosse reeleito, tudo bem,
igual aos outros. Sem desfazer dos 7 novos que vão vir para cá, e desejo que façam, e se
depender da minha ajuda vou estar aqui para ajudar, para estar junto, para buscar o melhor
para o nosso Município, mas foi uma grande perda, eu falo, para o nosso município vossa
excelência a partir do ano que vem não estar mais nessa Câmara. E peço uma coisa a
Vossa Excelência, Vereador Sávio, que o nosso Município é pequeno, que todo mundo
conhece todo mundo, que se for possível, se qualquer um, tanto eu que estou aqui reeleito,
como os 7 que estão chegando, se te pedir auxílio, eu peço de coração que auxilie, porque
ajuda. O nosso Município é que está em pauta agora, não é eleição, não é disputa. Temos
que fazer o melhor para o nosso povo. Agora, dentro dessa campanha fiquei triste de ver
pessoas fazendo comentários, agredindo a gente em rede social, em rede aberta, até
chamado de porco eu fui, que eu tinha que comer farelo. Eu penso que uma menina de
12 anos, que é apaixonada pela política, que leu aquele comentário, até quando vai
continuar apaixonada e querendo um dia estar aqui? Eu acho que as pessoas tem que ter
um pouquinho mais de atenção na hora de fazer um comentário como esse. Não tinha como
bater no mandato de Marco Torres, não tinha como bater na pessoa de Marco Torres. Para
bater em mim, teve que bater no meu partido, que o meu partido era de esquerda, que eu
juntei com porco e que eu ia comer farelo. Outra coisa que eu apanhei nas redes sociais,
que jamais alguém deve vir para reeleição, que tem nojo de político que vem para reeleição.
Quem fez esse tipo de comentário, nada contra, posso até votar nele daqui há 2 anos,
quando chegar a eleição para Presidente, mas a pessoa que fez esse tipo de comentário é
bolsonariano. Se o Bolsonaro vir para reeleição ele vai votar em quem se ele é contra
reeleição? Eu sempre falei aqui, eu não tenho político de estimação e não quero ser político
de estimação de ninguém, mas a pessoa tem que pensar antes de fazer um comentário
desses. E eu vou acompanhar através das redes sociais, se essas pessoas vão votar para
reeleição do presidente que eles tanto defendem. A minha reeleição eu penso da seguinte
forma, é uma reeleição provada em coragem, em determinação, em transparência e que
485 pessoas no nosso Município gostaram. Teve mais gente ainda que gostou, mas tinha
um irmão que era candidato, tinha um primo, um pai, e não tinha como votar em mim. Outra
coisa, alguns candidatos perguntando o que Marquinhos fez, que Marquinhos só sabe falar,
Marquinhos só fala muito. Vereador Sávio, em novembro de 2017 estivemos em Brasília e
nós dois trouxemos, através do Deputado Evair de Melo, mais de 400 mil de recurso para
esse Município. A nossa ambulância tinha ventilador amarrado de arame dentro dela, e hoje
nós temos uma ambulância zero, que nós fomos buscar. Temos uma van de 20 lugares
fazendo transporte de pacientes para a Grande Vitória porque nós fomos buscar. Nós temos
5 ruas calçadas, faltando 2 para calçar, porque nós fomos até o estado buscar. Acho que
teve entrega, se não me engano, de secadores de café. Vossa Excelência, Vereador Sávio,
teve participação importante nessa conquista. Fico pensando nessas pessoas que falam o
que o Marquinho Torres fez, o que o Vereador Chico Foletto fez, o que Sávio, Tiago,
Pimenta, Mazinho, Marco Grillo, Gilberto Zanoli, o que eles fizeram em 4 anos. Essas
pessoas perguntam porque eu nunca vi essas pessoas aqui onde está o Luiz Ricardo, onde
está a Irinete, onde está o Evanildo Almeida, sentado aqui assistindo uma sessão. É por
isso que falam que nós não fizemos nada. É a minha maior tristeza que eu já falei na
política, é colocar todos os políticos na mesma vala. E em um Município pequeno como o

nosso, não tem que seguir sigla partidária, porque aqui a gente conhece todo mundo e olha
no olho. Se a gente pegar líderes evangélicos, exemplo, o Papa, se ele vier candidato no
PT, ninguém vai votar nele, porque ele é da esquerda. Se tirar um dos maiores bandidos
presos e for candidato numa sigla da direita, todo mundo vai votar nele? Não consigo
entender. Marquinho Torres não fez nada, nenhum Vereador aqui fez nada. Na boca de
muitos, Venda Nova do Imigrante tinha que ser demolida e começar tudo de novo. É muito
triste a gente ver isso numa campanha. Por isso não fiz promessa a ninguém. Apanhei em
rede social porque eu não comprei voto. Falei com o Tiago que estava na minha campanha
o tempo todo. Falei: Tiago, você me conhece, eu perco a eleição, mas não compro voto,
não faço política de troca de favor, de toma lá e me dá cá. E por isso eu apanhei em rede
social. Doutora, não sei se tem como fazer, mas tive duas ofensas, não diretamente a mim,
mas colocando todos os políticos. Eu cheguei numa casa ainda na pré-campanha e a
pessoa falou para mim que todo político é ladrão. Depois cheguei numa loja e uma pessoa
falou assim: toda eleição tem que votar diferente, porque roubar todo mundo rouba. Se for
possível, doutora, não tem indício nenhum sobre meu mandato, mas se for possível, quero
abrir uma CPI de investigação do meu mandato. Se for possível fazer isso, eu quero fazer,
e provar para essas pessoas que eu não sou bandido. Se for possível, até formatar um
documento, que eu não quero processar nenhuma delas, só para elas assinarem com o
número de documento delas, para depois terem uma resposta. Quero nesse momento pedir
à Secretaria de Obras junto do secretário de Esporte, a quadra da Tapera está vergonhosa
o telhado. Dá uma chuva, enche de poça de água, alaga e ninguém consegue ter o seu
lazer a noite. Quero pedir agora à secretaria e ao Executivo, porque recebi muita
reclamação nessa caminhada. Veneno para baratas e ratos. Outra coisa, fiz um
requerimento, estou esperando resposta, mas ainda está dentro do prazo. Crianças nas
nossas escolas municipais, quantas são com restrição alimentar. Ninguém sabe, ou poucas
pessoas sabem, mas nós temos crianças com essa dificuldade alimentar, temos que tomar
muito cuidado, é um problema sério, e o Executivo tem que levar isso a sério, tem que
buscar uma alimentação melhor para essas crianças. Obrigado, senhor Presidente, pelo
tempo a mais, e obrigado as 485 pessoas que me confiaram o voto. Não tenham dúvida,
Marquinho Torres vai continuar o mesmo, com garra, com coragem, com transparência para
essa população. E principalmente por ver uma criança de 12 anos, uma jovem de 16 que
não vou falar o nome dela, que não queria votar e que me confiou o voto, porque convenci
de fazer seu papel de cidadã, e votou, e é em nome dessas pessoas, pessoas
trabalhadoras, que eu encontrei muito em nosso Município, pagando os impostos em dia,
que eu vou levar mais um mandato do começo ao fim, com a mesma garra, coragem e
determinação. Obrigado e boa noite.”. 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, vereador eleito Luiz Ricardo, Pimentinha, fica melhor assim para todo mundo
ficar sabendo, Vereador Ivanildo Almeida, amigo pessoal de muito tempo, Irinete, esposa
do Pimenta, que está nessa galeria. Senhor Presidente, primeiro queria parabenizar Vossa
Excelência não só pela reeleição, mas pela condução dos trabalhos. No dia de ontem, a
maioria aqui não conseguiu renovar mandato, a gente estava tratando de PDM, de código
tributário, 2 pautas importantes que a gente tem que entregar para esse município. É muito
bacana ver todos os vereadores comprometidos com isso. Parabéns a Vossa Excelência
por isso e a todos os vereadores que estão empenhados em continuar cuidando de Venda
Nova do Imigrante. Nosso contrato termina no dia 31 de dezembro, e temos que dar conta
dele bem até lá. Segundo, queria ainda, senhor presente, chamar a atenção da população
para a questão do Covid. Conversando com Vossa Excelência um pouquinho antes da
sessão, a gente sabe que os casos tem aumentado muito, o pessoal tem dado uma

relaxada, deixando um pouco de lado, mas é extremamente necessário que as pessoas
continuem se cuidando, em afastamento, muita gente frequentando um monte de lugar,
muito tumultuado. A gente sabe que ainda pode ter mais a uma onda de covid, e
que pode comprometer o número de leitos ocupados. Já falei dos vereadores atuais, de
todos que estão aqui nessa casa, que disputaram eleição, não vou ficar aqui talvez me
alongando, exceção do Savinho, que não foi candidato por uma questão partidária, que foi
muito claro, muito correto quando colocou isso para o grupo. Cumprimentar o Pimenta e o
Tiago, que disputaram uma eleição do executivo de forma correta. Eu falei com o Tiago, o
material dele é muito bacana, sempre muito didático, muito importante para o município, e
cumprimentar a todos que disputaram a eleição. O Gilberto, companheiro de partido, que
eu aproveito e cumprimento o PSDB inteiro, as meninas, que o Gilberto já falou aqui, o
empenho de estar andando na rua, doutor Zé Vicente, que foi candidato a Prefeito, doutor
Fred, foi candidato a vice-Prefeito. Infelizmente eu não consegui andar muito, aliás, não
andei nada, muito pouco. Cheguei um pouquinho atrasado na política, tive uns problemas
de saúde que precisei cuidar, e eu acho que os votos que eu tive foi dentro do que eu
trabalhei, dentro da proposta que eu pude fazer, certamente ajudou na eleição do Amilton,
que é o vereador que faz parte do quadro do PSDB e que representa o Caxixe na próxima
legislatura. Queria ainda falar aqui do Paulinho Mineti e do Tarcísio, são Prefeito e vice.
São 2 professores que tem história nessa casa de leis, o Tarcísio já teve 2 mandatos,
Paulinho teve um mandato. Então, já conhecem muito bem o funcionamento aqui, conhece
muito bem o que é Vereador, e certamente foi uma vitória da coragem, coragem de disputar
uma eleição, de às vezes entender que podia estar mal avaliado, e disputar com gente de
qualidade, como o Pimenta, Tiago, como o Daltom, Isael, doutor Zé Vicente e doutor Fred.
Lembrar ainda, Savinho, além da amizade pessoal, da liderança de Isael no Caxixe. O Isael
mostrou que o Caxixe ainda tem um carinho muito grande pelo povo do Caxixe. Então, os
candidatos do Caxixe foram nas urnas, confirmaram a vitória do Isael como vice-Prefeito.
Então, fica esse registro da importância no Isael como candidato nessa história.
Referendando aqui e parabenizando de coração mesmo mais uma vez o Paulinho, pela
campanha dele, pela vitória dele. A gente sabe que foi muito dividido, muito disputado, mas
a gente não pode deixar de fazer esse registro. Já tivemos um momento nessa casa de
discussão, entendi que seria muito difícil, que talvez teria muita dificuldade de chegar, e
certamente chegou. A população manda um recado e eu sempre aprendi isso, eu disputei
todas as eleições de Venda Nova do Imigrante, até hoje. Sou o único na história de Venda
Nova do Imigrante que disputou da primeira eleição até agora, todas elas. Disputei em 89
e todo ano tenho disputado. A maioria fui vencedor, em algumas eu não cheguei,
mas sempre respeitando muito as urnas. A gente tem que entender isso, talvez se a eleição
fosse hoje, o resultado poderia ser outro, mas no dia 15, naquele horário, o eleitor tinha
motivo para votar naqueles candidatos, e votou. Tem que entender e respeitar, tentar
colaborar no que for preciso, tentar ajudar no que for preciso, e tentar entender que
certamente são desafios grandes. A gente sabe que o ano não vai ser fácil, por conta do
que a gente tem passado, por conta de pandemia, por conta de orçamento, mas certamente
é assim, a gente vai ter que superar os desafios. Recebi um vídeo esses dias, que dizia
que diante de Deus, de joelho, diante dos problemas, de pé e olhando no olho. Então, se
estiver dificuldade, tem que estar de pé, olhando no olho, achar caminho e solução. Queria
falar da nova legislatura, já falei do Paulinho e do Tarcísio, da qualidade deles, mas queria
falar dos vereadores. Além de vossa excelência e do Marquinho Torres que está aqui, que
a gente já conhece, sabe do trabalho, do compromisso e dedicação com Venda Nova do
Imigrante, talvez é a Câmara de vereadores de todas elas, que eu lembro da história de
Venda Nova do Imigrante, que vai ter a maior representatividade a nível
de municípios. Temos Vereador do Caxixe, de São Roque, Vargem Grande, vereador de

Lavrinhas, vereador de São João de Viçosa e Camargo, vereador da Providência e do
centro. O Município está muito bem representado. A gente está muito bem distribuído com
todos os candidatos. Também por segmento, a gente tem gente da saúde, do interior, de
estrada, da agricultura, do esporte, tem uma representatividade muito grande, talvez não
tinha visto isso ainda na história de Venda Nova do Imigrante. Acho que é uma oportunidade
grande da população estar muito bem representada. De todos eles, já falei de 2, falei da
Dé, posso falar aqui do Márcio, que foi secretário, que é amigo, do Amilton, que eu já falei,
do Erivelton, que é o Presidente do Rio Branco, amigo pessoal, a gente sabe que tem muito
para entregar, mas queria em especial falar de 3 vereadores. Eu particularmente fiquei feliz,
fiquei feliz com a eleição de Vossa Excelência, do Marquinho, mas queria falar do
Pimentinha, pela Juventude dele, pela representatividade que pode trazer, por imaginar
esse novo caminho que essa juventude está traçando. Sei que não é um trabalho pessoal
dele, que é da família, é dos amigos, que é de um grupo, mas acabou de ser campeão
nacional do maior concurso de café. Café batendo 90 pontos para mais, um pouquinho mais
de 90 pontos, negócio extraordinário. É o mandato da inovação, a juventude está buscando
inovação. Lembro que no primeiro mandato do Pimenta, o Pimentinha tinha 8 anos de
idade, fazia questão de toda sessão me dar um abraço, vinha arrumadinho, certinho, estava
toda sessão, e é uma alegria, uma felicidade poder ver ele estar ocupando uma cadeira
nesse plenário hoje. Sei que ele tem a família, tem história, tem condição de fazer um
grande mandato. Também queria cumprimentar o Lacraia, que não está aqui. Por que o
Lacraia, em especial? Não tenho tanta amizade com ele, mas eu sei um pouquinho da
história de vida dele. O Lacraia é uma pessoa de superação, ele vem de uma história de
vida difícil, de muito trabalho, de muita dedicação, e chega a um mandato de Vereador. Isso
é muito importante entender isso, que ele vai estar falando com uma parte importante da
população de Venda Nova do Imigrante, que talvez só ele fale, ele tem contato, ele está
perto disso, Marquinhos Torres também tem essa facilidade, de estar perto. É importante
que a população enxergue o representante dela e traga para esse plenário. A gente tem
que entender isso, a qualidade de cada um, tem que entender que esse plenário é uma
média da nossa população. A população entende que aquilo ali representa ela e assim tem
que entender. E por último queria falar do Ivanildo. Amigo pessoal, acompanhei a história
do Ivanildo, que traz um pouco da história do Braz Delpupo com ele, eu sei que
acompanhou muito, desde muito tempo, muito cedo. É a primeira eleição que não tem Braz
na disputa em Venda Nova do Imigrante, todas as outras ele participou de alguma forma,
todas elas, desde o início. É importante que a gente tenha essa juventude que vem para
renovar. A Aldi já foi Vereadora, já tem uma história no passado que a gente pode imaginar.
O Márcio Lopes já foi secretário, conhece muito bem o funcionamento. Amilton também,
teve um pai que foi Vereador, por 2 mandatos, também estava na administração. Marquinho
está aqui, é funcionário. Chico está aqui também já por 4 mandatos, que está exercendo.
Erivelton, mesmo não tendo mandato, mas foi procurador dessa casa, conhece o
funcionamento. Então, talvez a novidade vem nessa juventude que eu falei, nós 3 que eu
falei, que às vezes tem uma responsabilidade de cumprir esse anseio da população com o
novo. Queria muito desejar sucesso cada um deles, Venda Nova do Imigrante está muito
bem distribuído com os vereadores. Temos gente em todos os cantos do município. Até
então a gente não tinha São João de Viçosa, não tinha São Roque, não tinha Vargem
Grande, a gente conseguiu chegar nesses locais. Se for bem trabalhado, vai fazer um
grande mandato, vai conseguir atender bem o município. Mais uma vez desejo sucesso
para o Paulinho, Tarcísio, a gente está nesse mesmo barco, nessa mesma onda, temos
que torcer e tentar ajudar, para que possa ser da melhor forma possível. Cumprimentar
mais uma vez o candidato doutor Zé Vicente, eu sei que foi uma campanha difícil para ele,
uma novidade também, em cima da hora, cumprimentar todos os candidatos que

disputaram, que certamente fizeram uma grande festa democrática. Por último, para não
dizer que é choro de perdedor, mesmo porque eu falei na sessão passada aqui antes da
eleição, não foi transmitido, mas está gravado, está disponível no site, talvez não teve
ninguém, nenhum candidato que foi tão esculhambado em rede social e perseguido como
eu. Por incrível que pareça, eu estava dando uma olhada, eles tiraram do ar, já tiraram um
monte de coisas de fake news do ar. Mas eu printei todos eles antes da eleição, já tinha
feito uma ação antes da eleição. Não se tenha isso como nada, não é pessoal, mas eu acho
que a gente tem que preservar a história da gente. Citei aqui um pensador russo, um filósofo
que diz lá: na primeira noite você vem tomar uma flore e é por aí. Tem que preservar isso.
Já falei isso na sessão passada, aqui agora, e vou continuar no mesmo caminho. Preciso
entender o porquê disso. Eu sei que isso não me atrapalhou no resultado da eleição, é
porque eu não trabalhei tanto para ser eleito. Talvez se eu estivesse na rua 20, 30 dias
antes, direto, em todas as casas, como sempre fiz, poderia ter um outro resultado. Mas foi
uma opção também, eu sabia que eu corria esse risco, mas eu não posso mudar isso. O
que eu vi de novo nessa campanha foi isso, esse fanatismo, como disse o Marquinho, que
não pode ser reeleito, mas como é que vamos fazer com o Bolsonaro daqui a 2 anos? Vai
poder ser reeleito? Vai poder votar? Não votar? Essa falta de respeito mesmo. Encontrei
com o candidato a prefeito outro dia, que disse que não era dele, certamente não é, foi um
seguidor dele, mas com certeza foi omisso e foi conivente, permitiu que pessoas talvez se
usassem do nome dele para falar isso. Eu fico imaginando o seguinte, às vezes a gente vê
esse pessoal falando tanto de religião, em Deus. Que Deus que é esse? Que Deus que é
esse que permite você difamar, denegrir, esculhambar sua família, te expor. Tenho mulher,
tenho filhos, eu tenho amigos. Que Deus que é esse, que permite isso? Que candidato que
é esse que permite essa omissão, essa falta de respeito com todo mundo? Acho que o que
compete à mim, já falei semana passada, por isso que estou afirmando aqui, para não falar
que eu não falei, só olhar na sessão da Câmara, que eu vou continuar, farei, mas
certamente vão ter que dar explicação também a Deus, ao Deus que eles pregam, aa Deus
que eles falam. Finalizando, também quero agradecer imensamente, agradecer muito,
minha candidatura foi basicamente, para não ser omisso, para poder colocar à disposição
o nome, por pessoas que queriam que eu fosse candidato, até falei que eu topava perder
a eleição, mas não topava ser omisso. Foi isso que aconteceu, tenho certeza que não é
perder, não é derrota, faz parte do processo de crescimento da gente. Talvez eu não volte
mais como candidato, não sei se voltaria, até pela idade da gente, mas certamente a gente
vai estar participando, vai estar acompanhando. Queria agradecer imensamente a Deus,
agradecer minha família, a minha mãe, esposa, filha, meu tio, agradecer os amigos, em
especial os 232 votos, que foi muito bacana. Fiquei muito honrado, muito agradecido. Não
acabou a responsabilidade, pelo contrário, quem tem mandato ela aumenta um
pouquinho, mais a gente tem que dar conta das pessoas que votaram na gente. A gente
precisa dar retorno para elas, elas acreditaram na gente. Dizer que meu amor por Venda
Nova do Imigrante é muito maior do que qualquer resultado da eleição. Sigo apaixonado
pela minha cidade, e eu vou continuar trabalhando por ela, independentemente de onde
estiver, como cidadão, como qualquer coisa, como voluntário. Então, parabéns mais uma
vez aos eleitos, sei que Venda Nova do Imigrante tem tudo para fazer um grande mandato,
e faço um pedido de quatro vereadores que estão nessa tribuna me ouvindo, que vão ter
mandato aqui. Está aqui o Chico, o Marquinho Torres, o Pimentinha e o Ivanildo. Acho que
não cabe esse fanatismo, não tem medida o que a gente viu nessa eleição. Eu fui um dos
mais prejudicados, mas faz parte do crescimento da gente. Não permita que isso se torne
rotina nesta tribuna, nesse plenário, nessa casa. Vamos tentar trabalhar pelo nosso lugar,
respeitando as pessoas, respeitando a história de cada. Muito obrigado e boa noite.”. Em
seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR NEUCIMAR BARBOSA

SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Senhor Presidente, colegas vereadores,
pessoas que nos escutam pela rádio, a esposa do nosso colega José Luiz Pimenta,
Ivanildo, vereador eleito, Pimentinha filho, Luís Ricardo, vereador eleito, está aqui também
para Patric Los Neto, boa noite. Senhor Presidente, venho aqui dar os parabéns a todos os
eleitos, a todos os candidatos que participaram do processo eleitoral, dar os parabéns a
todos os candidatos, os que tiveram respeito. É muito bacana, muito importante que
pessoas novas venham mesmo para a campanha e coloquem o nome à disposição,
pessoas que tenham coragem de colocar o nome à disposição, pessoas boas, porque a
política precisa disso, de pessoas honestas. Assim também faço pedido para essa
nova Câmara, para esses 9 vereadores eleitos. A Câmara de Venda Nova sempre foi
uma Câmara de pessoas trabalhadoras desde o início, de pessoas honestas. Que
economizem aqui dinheiro, economizem aqui recurso para devolver para o povo
benefícios. Então, fica aqui o meu pedido, que essas pessoas façam o seu mandato com
honestidade, economizando, ajudando o executivo a entregar obras, entregar benefícios
para a sociedade vendanovense, que é um povo que tanto trabalha, um povo que tanto
necessita de pessoas honestas. Então, fica aqui este meu pedido. Eu queria também dar os
parabéns ao prefeito eleito e ao vice, Paulinho Mineti e Tarcísio. Dizer a eles que conduzam
o mandato com muita honestidade e muito trabalho. E que olhem de fato para o povo que
precisa muito, para as pessoas mais humildes, que precisam de saúde, olhem bem para a
educação, sendo eles 2 trabalhadores da educação, sendo os 2 educadores. Agradecer
também a disponibilidade dos outros candidatos as chapas majoritárias. Dizer ao nosso
prefeito eleito que eu tenho certeza que ele é humilde, ele tem humildade de olharam os
números e perceber que ele foi eleito com 4235 votos, mas que 8644 pessoas não
estavam satisfeitas com o trabalho dele de alguma forma ou por algum motivo. Então, é
importante olhar também isso. E que ele, a partir disso, busque sempre estar trabalhando
para alcançar cada vez mais à satisfação dessas outras pessoas, que eu tenho certeza que
ele vai estar fazendo um trabalho muito bom para Venda Nova a partir daí. Muito obrigado
e boa noite.”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR TIAGO
ALTOÉ, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos, tenho que começar
cumprimentando os radiouvintes e internautas, que infelizmente não estavam podendo
acompanhar as sessões, porque sei que eles muito gostam e muitas pessoas acompanham
esse trabalho, nas casas. Quero aqui cumprimentar público presente, Patric, Irinete, em
especial o Pimenta Filho e o Ivanildo, que se elegeram vereadores, e desejo um bom
caminhar. Quero também falar, primeiramente, Vereadora Adriana, sei que a gente já
conversou várias vezes sobre um sentimento chamado gratidão, primeiro a Deus pela vida,
pela oportunidade de estarmos neste mundo, por estarmos convivendo com outras
pessoas, conhecendo gente nova, pela família, pelos amigos, pelos colaboradores que
estavam com a gente durante esse processo eleitoral. Estar na política não é
fácil, entrei justamente porque eu não acreditava, ainda muito jovem, como o Marquinho
falou, porque ninguém me representava, nada estava legal, nada funcionava, eu falei:
bicho, eu tenho que também participar desse processo, quero ver se é assim que funciona.
Me filiei aos 21 anos e comecei uma trajetória de se envolver na comunidade e também
participar do processo eleitoral. Tenho muito orgulho disso, porque durante a caminhada
que de forma alguma está parando, ela continua, eu continuo acreditando nas pessoas e
eu acho que é pelas pessoas que a gente tem que trabalhar, continuo acreditando nas
pessoas, por mais que elas às vezes nos decepcione, elas têm talvez os motivos delas,
continuo acreditando nas pessoas, porque eu não posso não acreditar naquele ser que é
igual a mim, continuo acreditando nas pessoas, porque a sociedade é feita de pessoas. E
é para elas que nós temos que trabalhar, para elas que temos que construir Venda Nova
do Imigrante, a Venda Nova de quem aqui nasceu, a Venda Nova de quem escolheu para

viver, Venda Nova daqueles que passam por aqui e comercializam com o nosso município,
aqueles que ainda vão chegar, àqueles que vieram talvez numa embarcação de outro
continente, mas aqueles que vieram de muitos outros lugares, e estão vindo a cada dia. É
por essas pessoas que nós temos que continuar trabalhando, independente de cargo, de
política, de partido, a minha causa continua sendo a mesma, de pensarmos na cidade. E
trago essa reflexão aqui justamente para isso, para defender a democracia, para defender
as diferenças entre as pessoas que tem. Em momento algum vim nessa tribuna ou fiz na
minha caminhada discussão sobre pessoas. Temos que debater ideias. Como que a gente
pode querer uma sociedade ou querer um município, um estado melhor, se a gente ficar
debatendo pessoas e não ideias? É isso que eu pretendo, continuar debatendo ideias,
debatendo projetos para o nosso município. Estou muito feliz por esse último momento de
maior aprendizado. Pela primeira vez estava à disposição do município num cargo do
Executivo, junto com o Vereador Pimenta, e foi uma oportunidade muito importante de
conhecer mais pessoas, de conhecer ainda mais dificuldades do nosso povo e de nossa
gente, das comunidades. Agora sim podemos apresentar junto com esse plano de governo,
e ter a perspectiva que os novos eleitos, eu desejo sucesso a ele, ao prefeito Paulinho, ao
vice Tarcísio, aos 9 vereadores, que possam conduzir essa cidade, olhar esses planos de
governo, olhar o que as ruas falaram durante esse período, para poder melhorar. Então, fico
muito feliz. Quero também agradecer imensamente a família. Minha família não tenho nem
o que dizer, de todos os graus, mas em especial meus pais, meus irmãos, minha esposa e
filhos, e a partir daí todos aqueles que sempre estiveram comigo, que acreditaram no meu
potencial. É uma gratidão enorme por eles. Aos cidadãos, nenhuma sociedade se
constrói sem pessoas, e as pessoas nos ouviram durante esse período, ouviram o que nós
tínhamos para oferecer, nos trataram bem, com respeito. A eles tem que ter agora toda
valia dos nossos mandatos e dos cargos que ocupam, para poder trabalhar e corresponder
com trabalho, com dedicação. Quero também agradecer ao Pimenta, pela caminhada que
tivemos junto, a sua família, aos candidatos a vereadores, ao executivo. Só tínhamos 9
vagas para vereador e 2 para o executivo, porém 114 pessoas colocaram seu nome à
disposição. Todos são de muito mérito, todos quiseram colaborar de alguma forma, do seu
jeito. Então, aqueles que também não tiveram a possibilidade de se eleger, que
se sintam parabenizados, porque vocês exerceram a cidadania, vocês se colocaram à
disposição poder melhorar a vida das pessoas, da sua comunidade, seu bairro, do seu
município. Então, isso é muito louvável. Muitas pessoas criticam a política, mas nunca se
filiaram, nunca se colocaram à disposição numa associação, numa cooperativa, uma
entidade, um movimento social, no esporte, enfim, qualquer outra área que precisa de
pessoas. A comunidade, a sociedade continua precisando de pessoas, e eu volto aqui no
início da minha fala, e é pelas pessoas que a gente têm que trabalhar, servir ao próximo.
Então, fica esse sentimento de todos aqueles que colaboraram, colocando-se à disposição
como vereadores, candidatos a vereadores, ao executivo, sintam-se parabenizados. Vocês
também fazem parte de um grande processo da democracia. E é pela democracia que
nós temos que continuar. Até como professor, lendo um pouco da história, eu não conheço
ainda um outro regime melhor, que as pessoas possam se candidatar, podem se colocar à
disposição, podem escolher quem vai governar seu município. Isso é muito bacana, bonito.
Então, vamos fortalecer a democracia. Quero também parabenizar, em especial, por estar
também com presidente de um partido, o partido Solidariedade, às pessoas que se
colocaram à disposição nesse partido, a Adelaine, a Josi, Flávia, Bia, Marcos Torres, David,
Lucão, Marcos Tota, Saul, Wallace, capitão Steim, Paulinho e Walafe, porque se colocaram
numa condição onde que eu estava à frente, também confiaram um pouco mais no meu
trabalho, e isso me requer ainda mais sensibilidade por essas pessoas. Em nome deles,
como eu disse aqui, a todos aqueles que foram candidatos. Quero também parabenizar os

eleitos, como já fiz, desejar sucesso. Tiago Altoé continua nas ruas, nas redes sociais, vou
sempre estar dialogando, conversando, debatendo ideias e estando à disposição do
município de Venda Nova do Imigrante, município que certamente é onde que agora por
escolha eu vou querer ficar, querer trabalhar, ajudar. Quero também parabenizar a todos
os voluntários da justiça eleitoral. Cara, o processo eleitoral do país é muito grande, e
muitas pessoas se colocaram à disposição para colaborar, como mesário, como fiscal,
enfim, como muitas outras coisas, se não nada disso tinha acontecido. Então, a eles ficam
também o nosso reconhecimento, parabéns. A própria justiça eleitoral que é o responsável
por esse maior ato democrático do município, que também imagino que não deve ser nada
fácil organizar uma campanha. Quero aqui dizer, quase finalizando, que sigo motivada à
disposição do município, não importa onde esteja, a minha preocupação, vou voltar
novamente, é com as pessoas, é com a cidade, com a comunidade. Acredito que as
pessoas e quem está à frente dos cargos, não tem que ficar pensando em um mandato,
tem que ficar pensando numa geração, tem que ter projetos estruturantes, pensando a
longo prazo, principalmente para as políticas de juventude, das crianças, adolescentes.
Temos que investir nas pessoas, com educação, com esporte, na saúde. Às vezes ter uma
obra é menos importante do que você usar um recurso público para investir justamente na
cultura, na arte, nas pessoas. Eu acho que é isso que nós temos que trabalhar, continuar
olhando para as pessoas. Sigo à disposição, podem ter certeza, vão continuar me
encontrando nas redes sociais, nos movimentos da cidade. Optei por não disputar, a vir
como Vereador, embora algumas pessoas também perguntavam porque não disputar
novamente. Acredito que essa oxigenação é importante, porém escolhi dessa vez, pela
primeira vez, me colocar à disposição do executivo, como candidato a vicePrefeito, de onde saio imensamente feliz, grato, a todos que me ouviram, em especial ao
povo de Venda Nova. E podem contar com Tiago Altoé, que ele vai continuar trabalhando
e tentando de alguma forma colaborar com o nosso município. Obrigado a todos e boa
noite.”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra a VEREADORA ADRIANA
APARECIDA ULIANA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor Presidente,
quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar os colegas vereadores, quero
cumprimentar os ouvintes, internautas, de modo muito especial quero cumprimentar o Yuri,
meu filho, que está aí acompanhando a sessão, funcionários desta casa, o público que se
faz presente, Irinete, vereador eleito Luiz Ricardo Pimenta, o Ivanildo de Almeida, e também
o Patric, eu acho que já saiu, que se sintam cumprimentados. Quero aqui primeiramente
deixar meus sinceros sentimentos às moções, as pessoas que perderam seus entes
queridos, e quero aqui, Tiago, já te cumprimentando, te dizer que te admiro muito. Pude te
conhecer de perto, o seu trabalho e sua dedicação nessa casa. E também
cumprimentar o José Luiz Pimenta de Souza, que foi seu candidato, da sua chapa
majoritária, pela pessoa simples, humilde, um homem batalhador, que fez uma campanha
muito bacana, bonita, não agredindo ninguém. Parabéns a todos aqui que foram
candidatos, parabéns a todos que foram eleitos, aqui o doutor Erivelton, a Dé Caliman, que
vai me representar aqui como mulher. Quero também cumprimentar aqui, já cumprimentei
o Luís Henrique, o Ivanildo, o Marcos Torres, que veio a reeleição. Você merece, você é
um cara trabalhador, que sempre defendeu o povo aqui nessa casa de leis, parabéns
mesmo pelo seu mandato. Você é merecedor. Quero cumprimentar o Chico Foletto, o qual
eu optei até me filiar ao partido dele, pela admiração e respeito que eu tenho por ele, porque
sei do trabalho sério que ele sempre fez nessa casa de leis. Quero cumprimentar também
o Márcio Lopes, que também acredito muito, já tem experiência, trabalhou na Prefeitura. O
Lacraia também representando a comunidade do Camargo, quero parabeniza-lo, e também
o Amilton, lá do Caxixe. O Caxixe sempre de parabéns, sempre elegendo seu Vereador,
seu representante. Fico muito feliz e desejo muito sucesso a todos que foram eleitos.

Também quero parabenizar aqueles que colocaram o nome à disposição, porque não é
fácil. Foram 114 candidatos a vereador que tiveram coragem de colocar o nome à
disposição. Isso é importante, isso é muito importante. Quero parabenizar todos os
candidatos da majoritária para Prefeito, que colocaram o nome à disposição, o Isael e o
Dalton, a chapa qual a gente participou, Chico, que também concorreram. Fiquei triste com
alguns que denegriram a nossa imagem, como o Marquinho disse. Eu e o Marquinho,
alguns aqui fomos mais agredidos, e isso deixa a gente muito triste. Gostaria, como o
Marquinhos Torres disse, que tivesse uma CPI de investigação. Se meu nome também,
Adriana Aparecida Uliana, ou do Isael Bergamim, que teve 4 mandatos, e do meu pai Albino
Uliana, se algum dia foram desonestos nesse município, porque é fácil falar, denegrir a
imagem das pessoas, é muito fácil, mas não tem coragem de colocar o nome à disposição.
Sou imensamente agradecida a esse povo de Venda Nova e a comunidade do Caxixe,
porque temos 24 anos de vida pública contribuindo com a municipalidade. Isso para mim é
motivo de muita gratidão. Tive 315 votos. Como disse o Tiago, como disseram muitos,
pessoas que acreditam no meu trabalho. Quero agradecer imensamente as pessoas que
me receberam, me receberam muito bem. Fico muito agradecida. E queria deixar uma
mensagem que foi lida hoje, da palavra de Deus, em Romanos 13, que diz assim: “que
todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há nenhuma autoridade que
não proceda de Deus. Às autoridades existem e foram constituídas por Ele”. O que eu
quero dizer com isso? Que toda pessoa que é eleita e é uma autoridade, ela não é melhor
do que ninguém, mas ela está aqui cumprindo o papel dela, representando a população e
com um compromisso muito sério. E que as pessoas precisam respeitar as autoridades,
porque ultimamente, como o Marquinho Torres disse, por causa de alguns, todos vão para
vala como pessoas corruptas, como pessoas desonestas, e não é assim. O nosso Deus
nos pede que a gente ore pelas autoridades, para que elas tenham força, coragem, respeito
e determinação para cumprir o seu papel, e um papel bem feito. Então, queria deixar esse
recado. Queria também parabenizar o prefeito eleito, Paulinho, o vice Tarciso, acredito que
eles têm condição de fazer um excelente mandato, e a todos que foram eleitos, meus
parabéns e meu muito obrigado a todos. Obrigado a minha família, obrigado ao meu pai, a
minha mãe, graças a Deus tenho pai e mãe ainda vivos, que me acompanharam, me
incentivaram, sempre me deram força, e isso sempre faz a gente acreditar cada dia mais
que a gente pode contribuir com o município, sendo político, ou na nossa comunidade com
o trabalho comunitário, isso sempre nos fortalece. Muito obrigado a todos e boa noite.”. Em
seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR DOMINGOS SÁVIO
FILETE, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite vereadores, boa noite a todo o
público presente aqui, cumprimentar o Patric, a lrinete, esposa do nosso vereador e amigo
José Luiz Pimenta, Pimentinha, Ivanildo estava aqui também, já deve ter se retirado. Quero
cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar a todos os funcionários aqui em
nome do nosso amigo Brás, em nome da doutora Larissa, cumprimentar todos os ouvintes,
internautas. Hoje a rádio volta a transmitir aqui as nossas sessões, após o período eleitoral,
enfim, a todos que acompanham. Queria inicialmente agradecer, Marco Torres, suas
palavras a minha pessoa, muito grato. Para mim, posso dizer de todos, mas especialmente
você e Tiago, quando a gente estava unidos aí como 3 vereadores, sem questão de
situação ou oposição, mas que pudemos trabalhar juntos, pudemos compartilhar muitos
interesses, sejam eles na questão aqui dentro da Câmara, fora daqui, trazendo o recurso,
como você bem disse, para calçar rua, para veículos para a saúde, para ambulância,
para transportes, como vans, para secadores de café, para tantas coisas. A gente sabe que
às vezes não é a principal função do Vereador trazer recursos, às vezes é até mal
entendido, Gilberto e Chico, quando vai buscar recursos, vocês passaram por uma situação
constrangedora, é mal entendido, a gente sabe que a função principal é legislar e fiscalizar,

mas também não custa nada o Vereador, que recebe todo dia 25, todo dia 30 o seu salário,
correr atrás de melhorias para Venda Nova do Imigrante, correr atrás do dinheiro através
de um deputado estadual, deputado federal, senador e trazer recursos para cá,
investimentos para o município, que é isso que a gente sempre precisa, que a gente almeja,
e que tenho certeza, independente daqueles que foram eleitos, daqueles que não foram,
vão continuar buscando isso para o bem do município de Venda Nova, para o bem dos
nossos filhos, para o bem de nossas famílias. Finalizando sobre esse assunto, muito
obrigado pelas suas falas, tem em mim sempre um parceiro, um companheiro a sua
disposição e à disposição dos munícipes de Venda Nova do Imigrante. Quero deixar claro
aqui também, durante a campanha, apesar de não ter sido candidato, com toda humildade,
quero agradecer a inúmeras e inúmeras pessoas que me perguntaram porque eu não fui
candidato, porque que eu não vim. Então, quero agradecer com toda humildade também a
todos os candidatos, me deixaram muito felizes, muitos deles pediam vídeo, pediam um
manifesto de apoio. Aqueles que pediram, eu acabei não fazendo, que entendam também,
porque tinha muitos amigos no pleito, tinha familiares no pleito, mas, enfim, para mim foi
muito gratificante, ter um Vereador, um colega que está aí disputando às vezes uma vaga.
Eu me senti, tipo assim, como alguns vídeos que tem por aí, um astro de novela, podemos
dizer, com toda humildade. Isso é bacana, não é despedida, nós temos um mês, um mês e
pouco de mandato, mas vou sair também com a cabeça erguida. Jamais vou sair aqui
decepcionado e voltaria atrás de nada do que eu fiz nesses 4 anos como Vereador. Tenho
certeza que em momentos calorosos aqui dentro, tivemos debates árduos nesses 4 anos
com os colegas vereadores, mas tudo buscando o bem do município de Venda Nova. Hoje
graças a Deus tenho um relacionamento bacana com todos os vereadores, com o
executivo, vou sair daqui levando a personalidade, o caráter e a hombridade de cada um
de vocês. Mas quando estamos aqui recebendo o nosso salário e buscando melhorias para
o nosso município, a divergências de ideias é sempre muito salutar, é sempre muito bacana.
Então, fica aqui meu esclarecimento, como disse o vereador Tiago e disse muito bem, você
também é uma pessoa que sempre se dedicou e tenho certeza que vai continuar se
dedicando como você disse, também vou continuar à disposição do município de Venda
Nova, apesar de não estar em nenhum cargo, seja do Executivo ou Legislativo, mas estou
à disposição dos vereadores que entrarem, dos vereadores que vão continuar, da
população, do Executivo, porque é aqui que nós vivemos, é aqui está a nossa família. É
esse município que nós queremos o bem, queremos à prosperidade, queremos sempre que
esteja como referência e que esteja na frente.”. Em seguida, o Vereador Tiago Altoé
solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Obrigado. Quero
agradecer as falas a mim mencionadas e também aos demais amigos que falaram da minha
caminhada, e eu também não tinha registrado, e aqui a nós 9 vereadores, por estarmos
agora na conclusão da legislatura, onde enfrentamos muitos debates, mas também
construímos muito. A vocês nosso respeito e durante essa caminhada especial, eleitoral,
que está se passando, os partidos que dialogaram. Então, a todos vocês aqui fica o meu
respeito, meu carinho também, em especial ao vereador Francisco Foletto, que vai manter
o seu mandato e também ao vereador Marco Antônio Torres, que além de ser reconduzido,
também faz parte do mesmo partido que eu. Muito obrigado pela colaboração que você
também fez junto com aquele nosso time de pessoas e amigos para a construção dessa
política do município. Savinho, a você também como mencionou, nós 3 fizemos muitas
ações juntos na busca de recursos, de projetos, fica também o meu agradecimento e
até o final do ano vamos continuar trabalhando, porque o nosso mandato segue.
Obrigado.”. Em seguida, o Vereador Domingos Sávio Filete concluiu o seu
pronunciamento: “Obrigado. Quero saudar aqui o prefeito eleito Paulinho Mineti, amigo
pessoal, de infância, ao Vice Tarcísio Botacin, que Deus possa abençoa-los, que a

população possa apoiar, que eles possam fazer um grande mandato em benefício do nosso
povo, nossa gente. Venda Nova do Imigrante sempre esteve no topo de referência a nível
de Brasil. Que eles possam conduzir esse município na continuidade dessa referência
que Venda Nova do Imigrante sempre foi, nas mais diversas áreas, turismo, agricultura,
saneamento básico, ação social, enfim, independente de que área foi, Venda Nova do
Imigrante sempre foi destaque e que possa continuar. Quero saudar aqui meus amigos
reeleitos Marquinhos Torres e Chico Foletto. Vi que foi uma campanha, como já foi dito aqui
pelos vereadores, de muita calúnia, de muita mentira, de muita agressão e vocês
conseguiram, apesar de toda essa maré contra, atravessar essa nebulosidade e ser
reconduzido ao mandato de mais 4 anos. Tenho em vocês um espelho de administração,
tenho certeza que vocês vão acolher bem os novos vereadores, e também nos momentos
difíceis poder orientá-los, para que as decisões tomadas sejam da melhor maneira possível.
Quero cumprimentar aqui o Pimenta Filho, o Vereador mais novo eleito no nosso Município,
e já adiantar também, parabenizar pela conquista do melhor café do Brasil. Isso que é
Venda Nova do Imigrante, isso que nós temos que continuar lutando, no concurso municipal
de café, para os nossos produtores, com a sociedade de Venda Nova do Imigrante. Quero
saudar aqui e cumprimentar os outros vereadores, Marcio Lopes, Ivanildo Almeida, Lacraia,
a Dé Caliman, Amilton e doutor Erivelton. Essa miscigenação de vereadores, essa
diferenciação de localidades, representa muito bem a sociedade de Venda Nova do
Imigrante. Quem está sentado no Executivo ou está aqui, às vezes que um pedido de um
determinado munícipe, para um produtor rural, às vezes é importante uma máquina em sua
propriedade. Para uma pessoa que não tem casa, às vezes é importante um programa
habitacional. Para uma pessoa que não tem comida na sua mesa, é importante uma cesta
básica. Então, ninguém pode julgar aqui o voto de fulano, beltrano ou ciclano, porque eles
representam a sociedade, representam o povo de Venda Nova do Imigrante e os seus
anseios. Que cada Vereador possa cumprir muito bem o seu papel. Me coloco à disposição
com o pouco da experiência que eu tenho de poder orientar os novos vereadores e os
amigos que estão aí à disposição. Quero cumprimentar também a todos os candidatos que
participaram do pleito. Acho que foi a eleição que teve mais quantidade de candidatos,
foram 104, mais 10 candidatos a Prefeito e vice. Isso é bacana, isso engrandece o processo
eleitoral do nosso Município. Voltar no assunto da questão da campanha. Eu que nem
candidato fui, fui taxado de covarde, ou outros adjetivos nas redes sociais, por não estar
participando diretamente do processo, mas por estar apoiando um candidato que fez chapa,
que coligou com pessoas, com colegas vereadores, que naquele momento de discussões
não compartilhávamos a mesma ideia. Acho que isso é de muita mesquinhagem. Como
disse o Vereador Tiago, por que não colocam o nome à disposição e venham aqui contribuir,
se dedicar? Não precisa ser Vereador, o processo eleitoral passou, mas vai trabalhar de
voluntário no hospital, tem a Afepol, tem as voluntárias, tem a pastoral da saúde, tem tantas
formas para as pessoas contribuírem para o Município, se colocar à disposição e fazer o
seu papel, se dedicar a determinada causa, ao invés de ficarem aí buscando em outras
pessoas esses adjetivos de baixo calão, menosprezar o trabalho das pessoas. Então, acho
que o respeito tem que andar à frente de qualquer situação. Ninguém é obrigado a
concordar com o pensamento do outro, como eu não concordei em inúmeros momentos e
ações durante as ações do executivo ou de alguns colegas vereadores. A gente não precisa
concordar, mas a gente tem que respeitar. Imagina se o mundo fosse feito de pessoas que
tivessem a mesma ideia, que olhassem as coisas da mesma forma, que coisa estranha que
seria a humanidade. Sejam bem-vindos os vereadores, acredito que a Mesa vai fazer um
momento da gente estar dialogando mais internamente, antes do final de mandato, mas o
mandato não acabou. A gente vai ter oportunidade ainda de estar discutindo projetos.
Temos um mês e meio ainda de mandato, para nós que não fomos reeleitos ou não

participamos do processo. Que possamos continuar levando esse Município a diante, e aos
reeleitos que possam ter Deus no coração, respeito acima de tudo, e possa levar o
Município de Venda Nova do Imigrante onde sempre esteve, sendo referência para o
Estado, País e mundo. Obrigado e boa noite.”. Não havendo mais nada a ser tratado, o
Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às vinte e uma horas e dezenove
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 SÁVIO FILETE
MARCO ANTÔNIO GRILLO
MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO
NEUCIMAR BARBOSA SILVA
TIAGO ALTOÉ

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito
Santo, aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte.
ATA FINALIZADA EM
24 de novembro de 2020.
________________________
Gabriel Vilastre

