CÂMARA MUNICIPAL
Aprovado em 15 de dezembro de 2020.
_______________________________
Presidente

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

Aos oito dias do mês de dezembro 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 Interina do Vereador Gilberto Bravim Zanoli. O
Senhor Presidente, após verificar a ausência do Vereador Francisco Carlos Foletto, por
motivo de saúde, declarou aberta a Sessão, e, sob a proteção de Deus e em nome da
comunidade, iniciou os trabalhos. Em seguida, o senhor Presidente convidou a Vereadora
Adriana Aparecida Uliana para assumir a Mesa como Vice-Presidente, e o Vereador José
Luiz Pimenta de Sousa para assumir a Mesa como Primeiro-Secretário. O Senhor
Presidente convidou o Vereador Domingos Sávio Filete para proceder a leitura da
Primeira Epístola de João, Capítulo 01, versículos de 05 a 10, 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 01 de
dezembro 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: Ofício Gabinete nº 443/2020,
oriundo do Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, o
qual encaminha, em anexo, o seguinte Projeto de Lei: Projeto de Lei nº 042/2019, de
autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 1.115/2013, que
dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Venda Nova do
Imigrante e dá outras providências; Ofício Gabinete nº 439/2020, oriundo do Prefeito
Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, o qual encaminha, em
anexo, relatório emitido pela Secretaria Municipal de Educação, em atendimento ao
Requerimento nº 026/2020 – Ofício CMVNI nº 213/2020. Em seguida, o Senhor
Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE e informou não haver inscritos para
pronunciamento. Em seguida o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, e
passou para discussão e votação das matérias incluídas na Ordem do Dia, contendo:
Projeto de Lei nº 033/2020, conforme emendado, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que altera a Lei nº 1.268/2017, que institui o Plano Plurianual para o período
2018 à 2021, quanto ao anexo III; Projeto de Lei nº 037/2020, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito especial. Em seguida, o
senhor Presidente colocou em segunda e última discussão o Projeto de Lei nº 033/2020,
conforme emendado, 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, vereador eleito Lacraia, amigo, Rafael
Monteiro, que disputou a eleição para o Executivo, boa noite a todos. Senhor Presidente,
antes de eu falar aqui no projeto, cumprimentar mais um amigo, o Tales, um menino muito
bacana, filho do Tarcísio Vinco, está nos ouvindo, mandou uma mensagem hoje. Fica aqui
um registro para a família, mas em especial para o Tales. Votamos essas emendas ao PPA
na semana passada em primeira votação. Algumas pessoas perguntam a gente do que se
trata, já que a gente não tinha debatido e discutido. Só a nível de esclarecimento,
justificando o meu voto, o projeto 33 está alterando o Plano Plurianual, que é feito no
primeiro ano da legislatura e vai até o primeiro ano da legislatura seguinte. O que a gente
fez em 2018 está valendo até o final de 2021. O executivo mandou aqui incluindo nesse
Plano Plurianual, botou aqui 400 mil reais para construção da sede do abrigo institucional,

acho que é a casa de passagem, se não me engano, também colocou aqui 2.000 reais para
aquisição de equipamentos para a unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos,
a construção do centro de coleta e triagem de material reciclável, 100 reais, certamente é
uma rubrica para ficar aberta, porque deve ter algum compromisso, alguma expectativa de
captar recursos para isso. Na Secretaria de Interior e Transportes, recuperação das
estradas vicinais, 500 mil reais, eu acho que é para o revsol, pelo menos foi o que o
deputado outro dia falou aqui na tribuna, junto com o Prefeito. Na Secretaria de Turismo e
Cultura tem algumas rubricas abertas aqui. A primeira de 200 reais, para implantação do
monumento e letreiros turísticos e culturais. A segunda, aquisição de terreno ou construção
da casa do artesão, no valor de 100 reais. A terceira, ação de resgate e valorização da
cultura e história local no valor de 300 reais. E ainda vale lembrar que a Câmara de
vereadores emendou esse projeto, incluindo as emendas impositivas que não estavam
previstas no PPA, que são as emendas de Vereador. Entre elas, só para citar aqui, além
dos que já existiam, como Apae e tantos outras, está incluindo aqui a nova perspectiva do
centro de reabilitação psicossocial, aquisição de calcário para a produção agrícola,
ambulância para o Hospital Padre Máximo, poltronas recicláveis para o Hospital Padre
Máximo e aquisição de material odontológico para distribuição nas escolas municipais. Era
só para efeito de esclarecimento. Muito obrigado a todos.”. Não havendo mais manifestação
dos vereadores, o senhor Presidente colocou em segunda e última votação, o Projeto de
Lei nº 033/2020, conforme emendado, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o
senhor Presidente colocou em segunda e última discussão o Projeto de Lei nº 037/2020,
e concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO GRILLO, que fez o seguinte
pronunciamento: “Senhor Presidente, da mesma forma só para também falar do que se
trata o projeto 37. Esse eu posso falar um pouquinho mais. Esse projeto é um repasse do
governo federal, do presidente Bolsonaro, no valor de 60 mil reais para socorrer os artistas,
os programas, na área cultural. A lei que foi instituída, que chama Aldir Blanc, que é um
artista do Rio de Janeiro, que morreu de covid. Esse recurso vem para dar um socorro para
esse segmento cultural, que precisa de um aporte nesse momento de falta de trabalho,
alguns estão retomando, outros menos, mas é para isso. Certamente a Secretaria deve
lançar um edital, com qual vai ser o critério que vai ser distribuído esse recurso, que é
basicamente para socorrer esses artistas, para comprar equipamento também, alguma
coisa, desde que o movimente o segmento cultural. Só isso, Presidente.”. Não havendo
mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em segunda e última
votação, o Projeto de Lei nº 033/2020, conforme emendado, sendo aprovado por
unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL, e concedeu a palavra ao VEREADOR TIAGO ALTOÉ, que fez
o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos, em especial aos internautas, ouvintes,
mando um abraço ao nosso amigo Antônio Félix Botacin, o Tonho, que além de ser um
assíduo ouvinte, é um amigo, e hoje está completando aniversário. Junto com o Marco
Torres a gente compartilha muita risada, junto com o Tonho, quando a gente se encontra,
brinca, e com aquele jeito divertido que você tem, de tocar a vida, nos alegra e nos motiva
muito. Hoje o Marquinho não está podendo aqui mandar esse alô, mas é um aperto de mão,
é um abraço, que ele queria estar te dando esse momento, por toda amizade que vocês
compartilham. Fica o nosso registro e em seu nome cumprimentar todos os ouvintes, ao
público presente, Rafael Monteiro, Lacraia, vereador eleito, já conversamos já, desejo
sucesso, que você tenha um bom mandato, possa fazer um bom trabalho e certamente
fará, ao aos vereadores e servidores dessa casa também. Quero primeiramente falar um
pouquinho sobre a questão orçamentária, estava para ser votada, e isso muito me
preocupa, sobre as questões do orçamento do município. Então, estamos finalizando
algumas adequações no orçamento, como já foi dito aqui, votamos em segunda votação,

mas está para ser votado ainda o orçamento para o ano de 2021. E neste projeto da lei
orçamentária para o próximo ano, nós fizemos algumas emendas. Junto com o vereador
Marco Torres, vereador Pimenta e vereador Neucimar Barbosa, fizemos uma emenda
coletiva para a aquisição de uma ambulância para o Hospital Padre Máximo. Então,
certamente ela vai estar vindo para apreciação. Essa emenda é muito importante, ela
passa de 200 mil reais, a gente sabe da importância de ter um bom transporte das pessoas,
justamente no momento que ela mais precisa. Então, é importante ter aí um veículo novo,
com capacidade, com equipamentos. Então, essa é uma das nossas propostas. A outra,
junto com o vereador Marco Torres, fizemos novamente uma sugestão, indicação, para que
se compre as poltronas reclináveis para o Hospital Padre Máximo. E nesse caso é
pensando no acompanhante do paciente. A gente sabe que o paciente quando está
internado precisa de toda atenção, de remédio, medicação, mas também temos que pensar
no acompanhante, que passa ali horas, madrugadas, trabalha o dia inteiro, e infelizmente
está em uma cadeira de plástico, que fica desconfortável. Então, a gente está pensando
que a saúde, quando adoece um ente familiar, um amigo, todo mundo adoece junto. É
importante também que ele tenha condições de acompanhar esse paciente à noite, até
porque geralmente são noites que não se passam dormindo, se passa acordado, em vigília,
acompanhando. Então, essa proposta nossa passa de 50 mil reais, é para aquisição de
cadeiras, poltronas reclináveis, para os acompanhantes de internação no Hospital Padre
Máximo, que fiz junto com Marco Torres. A gente vai debater mais sobre na próxima
sessão. E também junto com o Marquinho Torres, uma preocupação que a gente sempre
tem com a questão do esporte, também uma emenda que passa de 50 mil reais para a
realização de campeonatos municipais, tanto society, nós temos hoje praticamente 4
campos de grama sintética society, só falta agora o término do campo de Santo Antônio da
Serra, que tenho alegria de registrar que é uma emenda que é fruto de um percurso, uma
corrida, uma solicitação, ainda no meu primeiro mandato, junto ao ex-deputado Lelo
Coimbra. Então, a prefeitura fez o projeto e agora está no final da execução. Então, nós
temos no município praticamente 4 campos de grama sintética. É importante estar
realizando o campeonato, assim como também o campeonato municipal de futebol de
salão. São as emendas do orçamento impositivo. Certamente poderemos debater e
discorrer mais sobre elas na próxima sessão. Também quero aqui registrar que procurei a
prefeitura a respeito do vídeo monitoramento, as câmeras estão instaladas, 20
câmeras. Muito bacana, tenho que parabenizar. Lembro que ainda no primeiro mandato,
junto com o vereador na época, João Paulo Mineti, hoje Prefeito, nós visitamos alguns
locais para poder conhecer o sistema de vídeo monitoramento. Hoje a gente vê um sistema
já funcionando, com 20 câmeras espalhadas no município, mas é importante agora dar
essa publicidade, fazer o que tem que fazer de regulamentação. É justamente aí que
procurei a Prefeitura. Quero parabenizar também os técnicos que já estão envolvidos no
projeto. Acho que é um projeto muito importante para poder justamente trazer mais
segurança ao município. Nós sabemos que a segurança tem uma responsabilidade grande
da esfera estadual, do governo federal, mas o município, dentro do possível, pode estar
fazendo ações para contribuir, seja com a manutenção da GGIM, seja com a manutenção,
que hoje está inativo, do conselho municipal de segurança, que também seja com a
manutenção das câmeras de vídeo monitoramento. São medidas que podem o município
assumir essa responsabilidade, como vem fazendo, para poder ajudar um grande problema
que nós enfrentamos, que é a segurança pública. Então, isso vai colaborar muito com os
órgãos de segurança, que são profissionais capacitados para isso. Novamente falando, o
município se torna parceiro da esfera federal e estadual no que tange à segurança, porque
a segurança tem que ser responsabilidade de todos, porque é justamente uma das
premissas básicas que o cidadão tem que ter, acesso à saúde, acesso à educação e

sem dúvidas, segurança, para poder produzir, trabalhar e viver. Obrigado e boa noite.”. Em
seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR DOMINGOS SÁVIO
FILETE, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite Presidente, senhores vereadores,
boa noite a todas as pessoas que se encontram no plenário, nosso amigo Lacraia, vereador
eleito, sucesso Lacraia, mais uma vez desejando, já tive oportunidade pessoalmente, que
realmente possa fazer um grande mandato em favor do povo da sua comunidade, do povo
do município de Venda Nova. Quero agradecer. Esses dias estávamos comentando com o
pessoal da saúde a respeito da importância de estar viabilizando o fumacê no município. E
hoje eu fui surpreendido positivamente passando esse fumacê. Com o aumento das chuvas
agora, vem a possibilidade da dengue, enfim, infestação de mosquito. Não tive a
oportunidade de conversar com o pessoal responsável pela ação, mas que se for possível
também, que estendesse no interior do município, nós temos vários distritos, com várias
vilas. É importante também que essas vilas possam receber também esse fumacê
e sanar um pouco desse problema dos pernilongos. Tem o distrito do Caxixe que também
é propício, distrito de São João, todas as comunidades, se possível, serem atendidas com
essa ação. Vi durante a semana, acho que foi semana passada, também uma ação que a
gente sempre questionou aqui nos últimos anos, e tenho visto que o pessoal da Assistência
Social tem feito um trabalho bacana, que é a questão dos andarilhos no município, tem
diminuído bastante o número de andarilhos. Vi essa semana passada, junto com a Polícia
Militar, fazendo uma ação, oferecendo uma vida digna, condições dignas
para essas pessoas, que às vezes se encontram nessa situação. Então, quero parabenizar
também essas ações importantes com as vidas humanas, importantes ações dentro do
nosso município. Todos sabem que estamos chegando numa época das águas, das
chuvas, tivemos no último ano muitos problemas relacionados com a chuva, e a gente vê
ainda infelizmente alguns riachos, alguns córregos, alguns rios, que precisam de uma
manutenção, seja ela de roçar, seja de uma própria limpeza com um equipamento, uma
máquina. Então, fica o alerta ao executivo, que na medida do possível também, possa
viabilizar a limpeza de nossos córregos, de nossos rios, para que vindo as chuvas, existe a
previsão de uma possibilidade considerada de chuva durante o verão, que o município
esteja preparado para que essas águas possam escoar da melhor forma possível. Só isso,
Presidente. Obrigado e boa noite.”. Os demais vereadores declinaram da palavra. Não
havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às
dezenove horas e trinta e três 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 *** AUSENTE ***
GILBERTO BRAVIM ZANOLI – Vice-Presidente
ADRIANA APARECIDA ULIANA – 1ª Secretária
JOSÉ LUIZ PIMENTA DE SOUSA – 2º Secretário
DOMINGOS SÁVIO FILETE
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MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito
Santo, aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.
ATA FINALIZADA EM
15 de dezembro de 2020.
________________________
Gabriel Vilastre

