CÂMARA MUNICIPAL
Aprovado em 22 de dezembro de 2020.
_______________________________
Presidente

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

Aos quinze 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 do Vereador Francisco Carlos Foletto. O Senhor
Presidente, após verificar a ausência da Vereadora Adriana Aparecida Uliana, 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 o Vereador José Luiz
Pimenta de Sousa para assumir a Mesa como Primeiro-Secretário. O Senhor Presidente
procedeu a leitura da Primeira Epístola de João, Capítulo 03, versículos de 07 a 12, 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 08
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 467/2020,
oriundo do Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, o
qual solicita o uso da Tribuna Livre, na Sessão Ordinária do dia 15 de dezembro de
2020, para realizar a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Venda Nova do
Imigrante; Projeto de Resolução nº 006/2020, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe
sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos das obrigações
financeiras do Poder Legislativo Municipal do Município de Venda Nova do Imigrante;
Requerimento nº 028/2020, de autoria da Mesa Diretora, a qual requer a inclusão em
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 040/2020, de autoria do Vereador Marco
Antônio Grillo, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo de Venda Nova
do Imigrante – CONTUR e dá outras providências, e para o Projeto de Lei nº 041/2020,
de autoria do Vereador Marco Antônio Grillo, que dispõe sobre o Conselho Municipal
de Cultura de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências; Moção de Pesar nº
018/2020, pelo falecimento da senhorita Daiane Busatto Moreira, ocorrido no dia 24
de novembro de 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: Requerimento nº 028/2020; Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Educação, Saúde,
Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e da Comissão de Finanças
e Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº 040/2020, de autoria do Vereador
Marco Antônio Grillo, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo de Venda
Nova do Imigrante – CONTUR e dá outras providências; Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura,
Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e da Comissão de Finanças e
Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº 041/2020, de autoria do Vereador
Marco Antônio Grillo, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura de Venda
Nova do Imigrante e dá outras providências; Moção nº 018/2020. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em única discussão o Requerimento nº 028/2020, 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, Prefeito Paulinho Mineti, vice-Prefeito Tarcísio Botacin, Vereador eleito

Ivanildo, secretários. Eu já falei na sessão passada, mas é só para aproveitar a presença
do Prefeito e da secretária Carla, na verdade a gente discutiu isso juntos, foram sugestões
da época que eu estava na secretaria ainda. É basicamente uma adequação, são dois
projetos de lei que estão aqui hoje, o 40 e a 41, do Conselho Municipal de Turismo e do
Conselho Municipal de Cultura. Isso se faz necessário porque na mudança da estrutura
administrativa, que criou a Secretaria de Esporte e Lazer, também mexeu na estrutura da
Secretaria de Turismo. Então, a cultura que estava na educação, foi para o turismo e
artesanato, e o esporte ficou sozinho. É basicamente isso. Como disse o Tiago na sessão
passada, da importância desses fóruns populares para ajudar na gestão municipal. Fica aí
um dever de casa desse mandato ainda. Obrigado.”. Não havendo mais manifestação dos
vereadores, o senhor Presidente colocou em única votação, o Requerimento nº 028/2020,
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única
discussão o Projeto de Lei nº 040/2020, e não havendo manifestação dos vereadores,
colocou em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em única discussão o Projeto de Lei nº 041/2020, e não havendo
manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão a Moção nº
018/2020, e concedeu a palavra ao VEREADOR TIAGO ALTOÉ, que fez o seguinte
pronunciamento: “Boa noite a todos. Para não deixar de registrar, embora já havia
comentado em outra ocasião. Daiane era uma usuária da Apae, uma amiga, pessoa alegre,
participativa nas ações da Apae, em tudo que era possível, foi uma auto defensora da
instituição. Isso é um papel muito importante naquela instituição, representar os usuários.
Ela também era membro do conselho municipal das pessoas com deficiência, e a gente
teve como participar disso junto com ela, representando a pessoa com deficiência. É uma
pena, uma grande perda, fica o nosso luto a todos os familiares, amigos, a instituição se
comoveu, os funcionários também se manifestaram dessa forma. É muito triste, uma jovem,
com tantos amigos e perder a vida tão cedo por causa dessa pandemia. Fica o nosso
registro, e que a família possa superar esse momento e os amigos também.”. Não havendo
mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em única votação, a
Moção nº 018/2020, sendo aprovada por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o
Senhor Presidente passou para a PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMES GERAIS DAS
AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, do Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor
JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a
todos. Hoje vamos fazer uma breve prestação de contas desse curto período que estivemos
aqui. Hoje tem um quadro de 959 funcionários. Temos 95 servidores comissionados, 73
ocupados e 22 cargos vagos. Nossa frota tem 128 veículos, 20 máquinas, 19 implementos,
4 reboques e 1 barco da Defesa Civil. Tivemos uma chuva forte esses dias, a região do
Mazinho foi muito atingia e estamos providenciando melhorias ali próximo da Campo Verde,
onde está desmoronando as manilhas do lado. Aqui na ponte da Clínica, na Tapera,
infelizmente caiu e temos que tomar as medidas para estar sanando esses problemas
causados pelas chuvas. Na educação, gastamos 27,29%, um gasto mensal de R$
1.399.000,00. Está sendo um desafio para os prefeitos, não teve aula, não teve transporte,
mas o gasto com a educação foi muito complicado. Graças a nossa equipe, optaram por
reformar todas as unidades escolares. Muitos prefeitos não vão conseguir atingir o índice
de 25% e o Tribunal de Contas não vai abrir exceção. Na saúde tivemos uma lei agora que
os recursos que vieram para a pandemia, vão poder ficar no Município. A pandemia não
acabou, e chegaram muitos recursos agora para o combate o covid. Isso foi um alívio para
muitos prefeitos. Na saúde gastamos 21%, um gasto mensal de R$ 2.097.000,00. Gasto
com pessoal da folha, temos um gasto de R$ 2.842.000,00, já com o da Câmara, que soma
45%. Já fizemos o pagamento do 13º antecipado em novembro. O gasto total com a

prefeitura é de R$ 5.832.000,00. Em 2018 era de R$ 5.631.000,00, em 2019 chegou a R$
6.050.000,00. Colocamos aqui algumas despesas principais, como o lixo, R$ 448.000,00,
combustível R$ 1.305.000,00, esse ano teve menos, porque os ônibus da educação estão
parados, mas em 2019 foi de R$ 1.850.000,00 e 2018 R$ 2.011.000,00. Precatórios, esse
ano pagamos R$ 1.369.000,00. A gente sempre está tentando pagar tudo o que é direito
do servidor, porque depois a conta vem, e não adianta achar culpados. Estamos aqui e
temos que resolver e não deixar nada para ninguém pagar. Um valor desses daria para
comprar quantas máquinas, fazer quantas obras? Mas é uma obrigação e temos que
cumprir. O duodécimo é de R$ 3.765.000,00, repasse da Câmara. A gente sabe do zelo,
do cuidado e que essa é uma das Câmaras que menos gasta, não é de agora, é de muito
tempo. Nas ações, a iluminação de LED, já foi trocado no Caxixe, São João, que vai gerar
economia para o Município. A questão do vídeo monitoramento, que era um desejo nosso
na Câmara, e agora conseguimos instalar as câmeras. Precisamos acabar de instalar e
regulamentar o sistema, para ter o Município bem vigiado. A Polícia Militar tem um efetivo
muito baixo, já tentamos conseguir aumentar, mas enquanto não formar novos militares fica
difícil. Retornamos com o transporte coletivo, que vai até o Camargo de segunda a sexta,
no Caxixe de quarta e sexta e São Roque na sexta. Na saúde tivemos a reforma das
unidades e ampliação do Minete, Vila da Mata e Vargem Grande já foi licitado, e vai fazer
uma cobertura por fora. Também temos o Saúde na Hora, de 07h às 19h, para atender a
população. A policlínica do Covid, funcionando do lado do hospital de segunda a segunda,
para tirar o fluxo de pessoas do hospital, exclusiva para os moradores de Venda Nova do
Imigrante. Na educação, a maioria das escolas passaram por reformas, equipamentos para
laboratório de informática para o Caxixe, São João e Pindobas, 30 computadores novos,
alguns comprados na gestão do Braz. Colocamos a questão do servidor auxiliar para as
turmas de 3 anos, quando ele sai da creche e vai para o jardim. Na creche ele tem o apoio
do auxiliar, do pedagogo e do professor, e precisava ter esse apoio quando ia para a escola.
Também profissionais de educação física para as creches, a gratificação por titulação para
os DTs. Fui DT a vida e toda e sei que meu trabalho não é diferente de quem é efetivo.
Então, temos que valorizar. Hoje temos 87 DTs que fazem um trabalho importante, e 237
efetivos, e temos que trata-los da mesma forma. Conseguimos ampliar o Campeões de
Futuro para 7 modalidades. Só perdemos, proporcionalmente, para Vitória. Reforma e
melhoria nas praças Vicente Zandonade, Dom Bosco, Aldo Minete, a Domingos Perim já
foi licitada e já deve começar. Também foram feitas melhorias nas quadras municipais, com
pinturas, reformas, etc. Reforma do campo de grama sintética de Bananeiras. Tínhamos 32
eventos para serem realizados esse ano, mas não pudemos por conta da pandemia, como
campeonato de basquete, de futebol de rua, de lazer com um mês em cada comunidade,
Copa Capixaba de MTB, entre outros. Tivemos 313 produtores atendidos, com máquina,
calcário, horas de serviço. Feira livre temos 33 participantes e tem uma lista de espera de
57. Fizemos a ampliação da garagem municipal, a construção de pontos de ônibus, calçada
cidadã em alguns locais, no Creven, Banandeiras, Providência até no Santo Antônio da
Serra, na Brasilnova, e agora iniciamos na Pedro Cola, no Tabom. Pavimentação de
algumas ruas, algumas de indicação da Câmara, através de emendas. Estão faltando 2,
que começam essa semana. Estamos tendo problemas com as empresas, por conta do
covid, da alta dos preços, da falta de material. As empresas estão pedindo o reequilíbrio
das obras. Estamos verificando para ver se procede ou não, para terminar essas obras. No
meio ambiente, ampliação da coleta de lixo úmido e coleta seletiva. Conseguimos colocar
o novo bota-fora na Viçosinha. Agradecer ao Cleto Venturim que nos cedeu uma área lá,
sem custo para a Prefeitura. E agora tem uma área lá legalizada para fazer isso. As pessoas
colocam de tudo lá, mas é para resto de entulho, galhos, e jogam lixo e todas as coisas. A
empresa responsável tem que separar esse material. Instalação de placas educativas sobre

o meio ambiente nos principais pontos turísticos do Município. Foi feita a visitação durante
a pandemia em todas as instituições do agroturismo, com carta de orientação, foi feita
pesquisa online dos impactos do covid. Então, acompanhamos o setor da melhor forma
possível. Reforma e ampliação do centro de eventos Padre Cleto Caliman, em parceria com
a Afepol. Ampliação da sala dos voluntários, com banheiros descentes, vestiários, uma sala
onde poderão descansar, e em cima, um depósito da Afepol. As colunas que foram feitas
lá, é uma parceria com a Afepol para a troca do telhado central. Uma folha daquela nova
pesa 3 vezes mais do que a que está lá. Vamos ter que fazer uma nova ponte lá também,
já estamos projetando, anexo àquela que já tem ali, para acesso ao centro de eventos
Padre Cleto Caliman. Outra conquista foi o alvará do centro cultural. Protocolo de
atendimento da biblioteca, contribuindo para o isolamento social, com a campanha “Escolha
um livro e viaje sem sair de casa”. Também melhorias no ponto de informações turísticas,
com iluminação, aquisição de uma tv, uma máquina de café, entre outras melhorias. Hoje
temos lá um profissional qualificado para atender o turista, o Leandro. Também a aquisição
de novos instrumentos para a banda Emiliano Pedrino Lorenção, com a participação desta
Câmara. Já está em fase de conclusão as obras do observatório astronômico de Venda
Nova do Imigrante, localizado no Norberto, lá em cima. O laboratório tem uma estação de
acompanhamento de clima em tempo real. Está em fase final. A Prefeitura firmou um termo
de colaboração com a Aderes, para a renovação e emissão da carteira nacional do artesão,
que agora não vão mais precisar se descolar para Vitória para isso. A Lei Aldi Blanc, o
Município já cumpriu diversas etapas, uma delas foi a aprovação aqui, que é sobre a lei
emergencial cultural de Venda Nova do Imigrante. Isso é para ajudar os músicos, artistas,
mas tem uma série de fatores para conseguir receber isso aqui. Tivemos 61 pregões
presenciais e 8 eletrônicos, 30 tomadas de preço, e 7 chamadas públicas. Com a Lei 173
não podemos aumentar os gastos, mas nós temos um sistema de licitações ali há uns 10
anos. E Venda Nova do Imigrante cresceu, evoluiu, olhem o tanto de licitações que temos,
e a quantidade de pessoas continua a mesma. Então, essa reforma administrativa precisa
ser pensada, não é criar cargo para ninguém, mas colocar realmente onde precisa. Temos
uma secretaria de Educação com 472 funcionários, metade dos nossos funcionários, e tem
1 gerência. Então, são ações que vamos ter que discutir, ter que trabalhar para ter um
desenvolvimento melhor. Também o leilão de bens móveis, tinham 25 lotes, 24 foram
arrematados, num total de R$ 499.000,00, 132% a mais do que foi colocado lá. Esse valor
está parado e só pode ser usado em outro bem móvel. Precisamos de um caminhão de
lixo. Não foi fácil assumir a Prefeitura, pegar esse período de fogo no final do ano, chuva,
pandemia, mas estamos com as contas equilibradas, vamos fechar com superávit, cerca
de 3% a 4%. Reduzimos várias despesas, cortamos diárias, reduzimos comissionados, e
tenho que agradecer a todos os funcionários pela economia. Sobre a pandemia, no mês de
julho, que foi o nosso pico, tivemos 352 casos confirmados. Em novembro tivemos 394. Em
dezembro, até agora, temos 147 e estamos no meio do mês. Já fizemos reuniões com o
comércio, estamos no “moderado” agora, e há uma restrição de horário. Foi feita uma ação
na rodoviária, estávamos tendo muita denúncia, não era culpa da rodoviária, não era culpa
do Triangulus, os jovens tem se comunicado por redes sociais, e estavam trazendo bebida
alcoólica, drogas e estava demais. O GGIM, junto com a Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo
de Bombeiros, Conselho Tutelar, fizeram ações que serão repetidas. Não podemos repetir
esse tipo de aglomeração. São decretos estaduais e somos obrigados a cumprir. Podemos
restringir mais, mas menos não. Temos que nos preservar, porque a doença está aí.
Agradeço o apoio de todos. Obrigado.”. Em seguida, o senhor Presidente passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL, e concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO
GRILLO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas
vereadores, público presente, radiouvintes e internautas. Quero cumprimentar agora o

Márcio Lopes, vereador eleito, que chegou aqui. O Márcio é um dos novos representantes
que vão estar aqui no legislativo, assim como o Ivanildo também. Vou usar um pouquinho
hoje para começar a despedida de mandato de vereadores. Semana que vem tem mais
uma sessão na terça, mas eu aproveito aqui para falar um pouquinho do meu mandato e
agradecer muito Venda Nova do Imigrante. Antes disso eu queria só registrar aqui também,
senhor Presidente, acho que a Câmara vai fazer isso, mas a gente teve algumas perdas ao
longo desta semana em Venda Nova do Imigrante. Do Juvenal Zandonade, que estava
acamado já há muito tempo, acho que 36 anos, se eu não me engano, do Renzo Caliman,
também de um amigo que não era muito conhecido, o Osmar, que teve um acidente de
moto em Vargem Grande, tem uns 10 dias, uma semana, faleceu no domingo, teve vários
traumas de costela, e também de um anjinho, vamos dizer assim, que estava para nascer,
a filha da Viviane Zandonade Mistura, com o Genaldo Faé, a Laurinha, que também acabou
vindo ao mundo já na hora de nascer praticamente, mas já em óbito. Então, fica a
solidariedade a essas famílias. Outro assunto, para reflexão, até comentei com o Vereador
Marcos Torres no início da sessão, no velório do Osmar, no domingo à noite, lá na funerária
Venda Nova, umas 9 horas da noite, não tinha ali movimento nenhum na Vila Betânia, mas
assim, não dá para identificar quem é, mas tem uns entregadores de moto, uns delivery,
que estão andando muito, não tem condição. O cara passou ali, com gente na frente, que
se pega alguém, era mais óbito, porque estava andando muito. Então, eu sei que que é
difícil a gente colocar isso, a gente já fez isso em algum momento da vida, mas a gente
precisa ter muito cuidado. A gente está vendo esse serviço aumentar muito em Venda Nova
do Imigrante, e não gostaria de ver às vezes um amigo, um motoqueiro mesmo, que faz
isso para viver, a gente sabe que eles têm meta para cumprir, tempo para chegar, o cara
que pediu lanche às vezes está lá, o cara que está fazendo demora para fazer, mas tem
que ter um pouquinho de cuidado. A gente tem visto essa velocidade aumentar cada dia
mais e preocupa. Exemplo disso, a gente estava lá no velório de uma pessoa que morreu
de acidente de moto, eu não sei a causa do acidente, o Márcio certamente deve ter
acompanhado mais ali em Vargem Grande, mas leva a óbito sim, mesmo com capacete,
com todo equipamento que pode ter. Senhor Presidente, eu falei que eu ia, não despedir,
mas dizer, Paulinho, mais falar do Paulinho também, falar um pouco do meu mandato que
está encerrando, acho que é importante a prestação de contas, de estar aqui na tribuna,
como determina a Lei Orgânica, acho que é necessário, a população sabe, mas
especificamente nesse mandato, talvez a grande prestação de conta você fez na sua
campanha. A população aprovou seu mandato, tanto que te reconduziu à
prefeitura para você continuar por mais 4 anos. A gente sabe que disputa política não é
simples, nós estivemos aqui do seu lado o José Luiz Pimenta, que disputou com você um
cargo de Executivo, o Tiago aqui de vice, mas essa prestação de conta foi feita. E dentro
do entendimento da população que entendeu que você podia continuar, aquele percentual
que te deu o mandato, que você podia continuar. Então, fica o registro, pessoalmente agora
te parabenizando em público, parabenizando o Tarciso, acompanhei um pouco seu
mandato, a gente sabe o quanto foi conturbada, você entrar numa administração com óbito
do Prefeito, um negócio que não estava programado, não está esperando, ninguém imagina
isso, de ajustar a equipe, de mudar a equipe, de pegar a pandemia, uma série de
contratempo do mandato. Então, todo mundo entendia que seria quase que impossível,
imaginava que seria muito difícil obter um êxito na eleição, num mandato tão curto, cheio
de variáveis, como foi o seu mandato. Aproveitando a despedida, aproveito para agradecer
o Paulinho pela oportunidade que me deu de ser secretário, num pedido que ele fez,
basicamente para cumprir uma agenda da realização da Ruraltur, que eu pude coordenar.
Quero também registrar a participação do Alexandre, que me ajudou muito, do Ivanildo, que
estava como coordenador também, Carla, Pretinho, todo mundo lá colaborou com a

realização do evento. E ainda no final da minha estada lá como secretário, a gente priorizou
também que pudesse, você já falou na prestação de contas, que era deixar o centro cultural
e turístico regularizado, com todos os alvarás que podia ter. Então, a gente fez isso com a
Bárbara, com a Carla que estava lá, inclusive, que você não colocou aí, mas a CESAN
colocou um hidrante na frente do centro cultural e turístico, não tinha essa rede lá, um
equipamento importantíssimo, que não poderia ter sido usado oficialmente, não poderia ter
sido usado porque não tinha esse alvará, a gente estava correndo o riscos de acontecer
alguma coisa e o Município ser penalizado. Ao longo desse mandato, que começou em
1993, eu tive o privilégio de ser secretário de 3 prefeitos, que passaram aqui na
administração, do Braz, do Dalton, do Paulinho, de ser presidente de Câmara com o Zé
Onofre, prefeito também, e de ter tido o voto do Nicolau Falqueto para ser o presidente da
Câmara, que foi Prefeito também. Então, tive a oportunidade de conviver com todo mundo,
consegui de alguma forma colaborar com o município, com o executivo do município,
sempre buscando alguma coisa que pudesse agregar para Venda Nova do Imigrante, para
construir um município que pudesse melhorar a qualidade de vida, melhorar
serviço, atrair gente, tentar cuidar de pessoa, que pudesse gerar trabalho e renda com
equipamentos importantes que a gente tem hoje instalados no município, que a gente
participou, lógico que não sozinho, tantas mãos ajudaram nessa participação, e eu participei
de algumas delas, que foram muito importantes. Esse é o registro, falando para o executivo,
de agradecimento, agradecido pela população de Venda Nova do Imigrante, pelos
mandatos que me deram, eu acho que me deram até mais do que eu podia imaginar no
início, você vai para um mandato, e você nunca imagina que você vai chegar a 6. Esses
dias alguém me lembrou que atualmente sou o que tem mais mandato em Venda Nova do
Imigrante. Lógico que não tive mandatos com musculatura maior, mas quem teve mais
mandatos foi o Braz, 4 de prefeito e 1 de vice, aqui no município de Venda Nova do
Imigrante, e eu consegui ter 6 mandatos de Vereador. Então, Venda Nova do Imigrante me
acolheu muito bem. Eu não sou daqui, sou do município vizinho de Vargem Alta, de
Fruteiras, família muito pequena que aqui em Venda Nova do Imigrante, mas que a gente
tem muito orgulho dos familiares da gente, da turma que está aí, Levindo, Marlene, minha
mãe, minha esposa que é daqui, filha. Então, só agradecer e agradecer muito. Aí eu
aproveito, Ivanildo não estava aqui, mas o Márcio Lopes, Alexandre, Carla, que ainda estão
na Administração, a gente tem muita confiança, Chico, você que continua neste plenário,
Marco Torres, temos muita confiança que Venda Nova do Imigrante continua no rumo bom,
no rumo de protagonismo do estado do Espírito Santo e dessa região. A gente sabe o
quanto é referência as coisas que acontecem aqui. Podemos citar recentemente o filho do
nosso Vereador José Luiz Pimenta, que também foi eleito Vereador, ganhando um prêmio
nacional de café, a maior patente, que certamente não é só o prêmio agora, é o que isso
fica para frente, para o produtor e para o município, o tanto que isso agrega. Isso para citar
um exemplo de tantos outros que têm. Aproveitar aqui para agradecer imensamente a
oportunidade de ter participado dessa gestão no executivo, e agradecer todos que estão
me ouvindo. Eu vou voltar para falar de Vereador, de mandato, na sessão que vem. 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, nosso prefeito e também futuro prefeito João Paulo Mineti,
nosso vice-prefeito eleito Tarcísio Botacin, aqui o público e equipe da Prefeitura, nosso
amigo Alexandre Filete, André, Carla, Márcio, vereador eleito. Venho aqui hoje somente
deixar o meu agradecimento também, já meio que em tom de despedida, fim de mandato,
e dizer, Prefeito, que em muitos momentos deu parecer que faltou às vezes mídia da minha
pessoa por algumas ações que que tentei fazer, mas eu saio na certeza, a gente encerra o
mandato na certeza de que tentamos fazer o melhor junto com a administração, pedimos o

que foi possível pedir, juntamente a vocês, intercedemos no que foi possível. Então, vou
deixar aqui o meu pedido novamente de que continue olhando para o desenvolvimento de
todas as comunidades. Têm agora ao seu lado uma pessoa que é muito competente
também, e tenho certeza que vai te ajudar demais nos próximos 4 anos. Então, meu desejo
de força para vocês e que tenho certeza que com a competência que vocês têm, tudo vai
caminhar bem. Que Deus os abençoe para os próximos 4 anos. 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. Fala breve, primeiro cumprimentar o
prefeito João Paulo Mineti, vice-prefeito eleito Tarcísio, ex-vereadores dessa casa,
compartilhamos uma legislatura junto, também os demais vereadores que se fazem
presentes, funcionários, servidores da Prefeitura, vereadores eleitos Márcio e
Ivanildo, secretários municipais. Primeiramente quero aqui, Prefeito, já fiz outras vezes, a
você e ao Tarcísio, desejar uma boa condução para os próximos anos do nosso município.
E como aqui foi falado, a questão dos conselhos municipais, eu acho que vai ser um grande
desafio, porque é um desafio permanente, manter os conselhos funcionando, ativos, com
participação. Eu falo que o conselho é muito importante, porque é uma ferramenta de
participação direta do cidadão na gestão pública, e nós temos muitos no município. Temos
o de segurança, inativo, tem que ativar, tem da educação, do Fundeb, de alimentação
escolar, tem do PDM agora, do turismo, da cultura, que a gente falou um pouquinho sobre
hoje, e tem outros concelhos. Mantê-los ativos é muito importante, mas também é um
desafio, de motivar o cidadão a participar, de criar oportunidades que eles possam
participar, a questão de horário, tudo isso é importante se fazer, e com que eles sejam de
fato a voz da comunidade. A gente usa um termo, que não podemos ter a prefeiturização
dos conselhos, ele tem que ser autônomo, realmente dar voz ao cidadão, dar vós às
entidades que ele representa, à sociedade civil, porque o poder público é representado
pelos carros, através do Prefeito, dos secretários, gerentes, coordenadores, dos
vereadores, do poder legislativo também, mas as vagas dos conselhos para a sociedade
civil, ou seja, uma pessoa física, ou representante de classe, ou representante de uma
entidade, ela tem que de fato ser usada para poder dar voz. Às vezes a gente fica aqui na
nossa caixa, aqui no nosso ambiente da política, de gestão e esquece da vida lá fora. E
quem vive lá, que trabalha lá fora, sente na pele a necessidade de ter a sua voz
também ativa. Então, ficam aqui os meus parabéns por essa votação hoje da renovação
dos 2 concelhos, e fica também o desafio, sem dúvida, da gente poder mantê-los ativos,
com a participação popular. Queria falar, mas o prefeito já adiantou. Algum tempo corremos
atrás ainda do governador Paulo Hartung, atrás de recursos para o município, junto com o
vereador Marcos Torres, Sávio Filete, quase 700 mil reais para calçamento de algumas
ruas. A gente fica feliz, eu acho que são 7 ou 8 ruas e já estão 5 calçadas, e as 2 que eu
estava mais preocupado, porque eu vi que não houve movimentação, a gente
passou lá recentemente e não estava tendo a empresa, mas aqui você antecipou que vai
estar dando continuidade. Fico feliz aí, já registrei na época ainda, na gestão anterior, da
equipe técnica da Prefeitura, o ex-prefeito que fez o projeto, se comprometeu com o
recurso que a gente tinha conseguido, e você também dando continuidade agora com a
nova equipe. Então, é muito importante isso. Eu tinha uma preocupação sobre essas ruas
que ainda faltavam, e fico feliz de saber que está sendo encaminhado. Outro, é a obra do
Santo António da Serra, do campinho sintético, que é um recurso também antigo, do exdeputado Lelo Coimbra, em torno de 2015, 2014, começaram as conversas, 2015
realmente elas se consolidaram. A obra está um pouquinho parada. Depois, se puder falar
se está sendo encaminhada, porque iam muito importante é uma fase praticamente final lá.
Acho que falta apenas colocar o gramado agora, mas a gente sabe que vai dar o
encaminhamento. Só isso, desejar a todos uma boa noite. Obrigado.”. Em seguida, o

senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR DOMINGOS SÁVIO FILETE, que
fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhoras e senhores, boa noite colegas
vereadores, boa noite a todos ouvintes, internautas, boa noite aos funcionários dessa casa
de lei, hoje em nome do Alextivane, flamenguista, boa noite ao atual prefeito e reeleito para
mais 4 anos, Paulinho Mineti, juntamente com o vice Tarcísio Botacin, mais uma vez desejar
uma boa sorte, uma boa administração, que realmente Deus possa abençoar e continuar
atendendo aos anseios do povo de Venda Nova, da comunidade de vendanovense. Quero
saudar aqui também todas as pessoas que se encontram no plenário, Sandro, secretário
de meio ambiente, Júlio, Pretinho, secretário de esporte, Carla do turismo, Ivanildo,
vereador eleito, Rodrigo, Márcio Lopes também vereador eleito, parabéns aos vereadores
eleitos, junto com o prefeito e vice-Prefeito. Que realmente todos possam ser abençoados
e fazer um grande mandato em prol do município de Venda Nova. Quero parabenizar aqui
o Rodrigo, através da Acemes, que é que a associação de cafés especiais, que está aí em
uma luta árdua para a conquista do IG dos cafés das montanhas, onde compreende 16
municípios aqui do nosso município, atividade importante, atividade econômica, social, que
agrega milhares de famílias aqui na nossa região serrana, atividade realmente muito
importante, que tem demonstrado a sua força, que tem demonstrado realmente que está
presente e faz parte da vida da nossa comunidade. A prova disso foi o resultado de vários
concursos que sairam nos últimos dias, seja em nível estadual, em nível regional, e também
nacional, onde nossos municípios da região fizeram bonito, Venda Nova, Vargem Alta,
Marechal, Castelo, Brejetuba, enfim, vários municípios fizeram o seu papel. E aí
coordenado também, grande parte desses agricultores, pela Acemes. Que continue esse
trabalho, que continue colocando essa importante atividade acima de vários fatores, enfim,
acima da sua importância realmente. Quero lembrar e parabenizar mais uma vez, não
podemos deixar de lembrar do nosso Rio Branco, que amanhã pode causar um fato
histórico, pode ser fato histórico para o município, da possibilidade de vencer a partida e
conquistar uma vaga, aí, quem sabe, no ano que vem, na Copa do Brasil, no Campeonato
Brasileiro série D, e na Copa Verde, também existe essa possibilidade, mediante ao
calendário da federação de futebol do estado, junto com a CBF. A gente sabe das
limitações de não poder estar presente ao estádio, mas vai estar lá
sendo transmitido através da TV Educativa, no YouTube, acredito que outras rádios
também vão estar fazendo essa transmissão. A população do município adora o futebol,
adoro o esporte, e eu acho que é bacana a gente estar acompanhando. Que a gente possa
realmente ter, através do Erivelton, que é vereador eleito também, está à frente da entidade,
possa ter sucesso e levar o nome de Venda Nova ainda mais longe, juntamente com o Rio
Branco. Então, fica aí, amanhã, às 19 horas, no estádio Olímpio Perim, essa importante
partida de futebol para o município de Venda Nova. Prefeito, eu decidi por alguns fatores
familiares, que aconteceram neste ano 2020, também pessoais, partidários, não
disputando a eleição. Não vou estar aqui ano que vem, mas não poderia deixar também de
já fazer algumas indicações que o povo sempre cobra da gente, que a gente sempre vê a
importância. A gente sabe das dificuldades que foram esse ano, apesar das dificuldades
em vários setores, seja ele da questão de pandemia, fatores econômicos, enfim, mas que
possa, aí vindo um 2021 com novos horizontes, com a perspectiva melhor, se Deus quiser,
vindo a vacina também desse maldito vírus que assola, infelizmente, a nossa sociedade,
que possa realmente estar olhando algumas situações, Prefeito, que é pensar no
recapeamento daquela estrada do Caxixe. O vereador Marquinho falou aqui do acidente do
rapaz de Vargem Grande, está muito perigosa aquela rodovia. Tem um tráfego grande de
caminhões, de proprietários rurais, de turistas. Então, acho que o município vai ter que
viabilizar, mediante um convênio com o estado, com a federação, para que possa recapear
aquela estrada, que é tão sonhada para aqueles produtores, por aquela comunidade.

Também outra situação, que o município possa ter um convênio com o estado, se o
programa voltar à tona, senão, que o município possa também com condições próprias
viabilizar, melhorar as condições de telefonia. Nós temos algumas comunidades ainda no
interior, que tem um potencial muito grande na agricultura, no turismo, e que precisa
viabilizar uma melhoria nesse sinal de telefonia, no sinal de internet. Tem outras, mas temos
a Viçosinha, Cachoeira Alegre, temos a comunidade do Brambilla, algumas outras, Braço
do Sul, uma parte do Caxixe lá que necessita, entre outras. Que o município, dentro das
suas possibilidades, das suas condições, possa fazer um estudo de viabilidade, de
quantidade de pessoas, de topografia, enfim, para que possa viabilizar também esses
serviços. E aí, Prefeito, quero tocar num tema que foi motivo de muita polêmica alguns anos
atrás, mas não poderia deixar de tocar também. Depois vossa excelência vai fazer uso da
tribuna novamente, que é a questão da compra do terreno de São João. Parece que o
dinheiro realmente foi devolvido, esse dinheiro deve estar em caixa, acredito, e que a atual
administração, mas que foi reconduzida mais 4 anos, possa fazer uma análise junto com
aquela comunidade, junto com às pessoas que gerem a associação de moradores, junto
com uma comunidade importante, que é o distrito de São João de Viçosa. Que possa
realmente viabilizar um outro terreno, um terreno que atenda os anseios daquela
comunidade, para se construir um aglomerado de possibilidades, na questão de esportes,
enfim, na questão de festas, de turismo. São João é distrito que tem uma economia
extremamente importante, principalmente na prestação do serviço, também na agricultura,
mediante as suas comunidades que fazem parte do distrito, mas ainda não tem este local.
Infelizmente, o município, apesar de ser um município novo, a grande maioria das
comunidades, do distrito do Caxixe tem um grande centro de eventos, que faz inveja em
muitos municípios da nossa região, nós temos aqui no centro, e o distrito de São João e
suas adjacências também merece ser olhado com cuidado, e ser dentro da lei, discutido
com a comunidade, ouvindo o povo, e que possa realmente ser adquirido esse terreno. E
ao longo do tempo, a gente sabe que não é do dia para a noite que isso vai ser
construído. Olha o Tomatão, quanto tempo demorou para ser construído e ainda necessita
de melhorias. O Polentão, quanto tempo demorou para ser construído e as melhorias
são contínuas. Lá não vai ser diferente, mas que possa dar o pontapé inicial para a compra
daquele terreno. A gente infelizmente viveu alguns momentos aqui de muita turbulência
mediante aquilo lá, mas enfim, a justiça reconheceu que da forma que foi feita não estava
correto. Estivemos aqui juntamente com o vereador Marco Torres e Vereador
Tiago, cobrando muito isso daí, o dinheiro foi devolvido, e que o município possa olhar com
bons olhos e atender os anseios da comunidade de São João de Viçosa. Por hoje é isso,
eu acredito não vai ter mais oportunidade aqui na Câmara de estar discutindo sobre esses
assuntos, mas continuo como cidadão vendanovense, mediante as possibilidades, as
demandas que vão surgindo, a gente graças a Deus tem um acesso bom as pessoas, as
comunidades. A gente posteriormente pode estar conversando como cidadão comum
e estar viabilizando sempre o melhor, sempre os interesses do povo para a melhor
convivência, o melhor ambiente dentro do município de Venda Nova. Obrigado e boa
noite.”. Em seguida, o senhor Presidente passou a presidência ao vice-Presidente, para
fazer uso da tribuna. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR
FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos
novamente, agora na tribuna, cumprimentar novamente senhores vereadores, prefeito
Paulinho, vice-prefeito eleito Tarcísio, junto com ele compõe a nossa mesa, público aqui
presente, funcionários, internautas e ouvintes. Primeiro falar da minha ausência nas últimas
2 sessões. Talvez boa parte das pessoas saibam, mas talvez muitos não saibam, eu me
contaminei com o vírus do Covid, e com 48 horas de sintomas eu me submeti a exames
laboratoriais, e uma vez comprovada a contaminação, imediatamente eu comuniquei como

é de praxe, como é legal e obrigado, eu comuniquei à Secretaria de Saúde e me isolei. Por
isso devidamente justificado, atestado, eu não estive presente nas últimas 2 sessões. E
quero dizer aqui a todos nesse momento extremamente perigoso da pandemia, onde nós
estamos hoje, todo o país, superando todos os índices dos piores momentos lá de trás.
Hoje isso é uma realidade no país, é em Venda Nova, é no Espírito Santo, é no país. O
momento hoje é muito mais difícil do que o pior momento que foi vivido lá no início da
pandemia. Particularmente eu posso dizer a todos que eu tive um quadro extremamente
leve da doença, mas eu tive um quadro de medo pavoroso. Eu passei muito medo, porque
o vírus não diz o que vai fazer com cada um de nós. E a gente vê pessoas extremamente
novas, sem problemas de saúde, sem comorbidade, perdendo a vida. Não morre só idoso,
não morre só quem tem comorbidade. Então, o que eu posso dizer a todos, atestar pelo
que eu passei nos últimos 15 dias, hoje estou curado, eu tenho feito uma rotina de exames
laboratoriais, inclusive ontem com a dosagem das minhas defesas, da defesa que o que o
nosso corpo desenvolve, graças a Deus, estou muito bem de defesa imunológica, com
níveis muito bons, comprovados laboratorialmente, mas nem todo mundo tem a mesma
resposta. E não é fácil, eu imagino, que não deva ser fácil conviver com a morte por conta
desse vírus. O que eu posso dizer a todos pela minha experiência, se protejam, protejam
os seus, preservem a vida. Quando nós olhamos para trás, nós temos cerca de 8 a 9 meses
do início de uma desgraça mundial, e é muito triste, é muito difícil. Mas quando a gente
olha para frente, a gente está num tempo relativamente bem mais curto de podermos ter a
vacina que é a grande chance de que as vidas sejam salvas. Nós não podemos dar
ouvidos a nada que não seja científico, a nada que não venha da área de saúde, das
experiências, dos protocolos que os profissionais e as entidades de saúde já têm, já
desenvolveram e conseguem empregar com razão. Eu não ouvi, mas me parece que o
presidente da República na semana passada disse que nós estamos no finalzinho da
pandemia. Se ele realmente falou isso, ele prestou um grande desserviço à sociedade,
porque não tem nada no finalzinho não. Nós teremos dias extremamente difíceis aí para
frente. O momento do Natal, momento do Ano-Novo, a estação que chega, a estação do
verão, que é uma estação solta, leve, onde as pessoas saem, se confraternizam, frequenta
a praia e tal, nós temos que ter consciência nesse momento. Eu estou curado nesse
momento, eu não transmito a doença mais, mas eu vou ser um bastião de luta, de
pregação, do que deve se fazer e o que não deve se fazer em relação à COVID-19. Nós
temos que ter cuidado. A minha experiência pessoal é essa que eu quero passar a todos
que me ouvem nesse momento, e que possam colocar isso para todas as pessoas com
que se convive. Não é fácil, é muito difícil. O Vereador Marco Grillo pediu um aparte, que
coincidentemente também passou por uma contaminação alguns meses atrás.”. Em
seguida, o Vereador Marco Antônio Grillo solicitou falar aparte, e concedido, fez o
seguinte pronunciamento: “Obrigado Vereador. Em homenagem ao presidente eu vou
botar a máscara. Presidente, é hilário mas não é brincadeira. Estou te falando isso, porque
eu passei por isso, esse relato que você falou. Eu fiquei em casa, todos já sabem aqui, e
por incrível que pareça, parece que depois que a gente passa, passa uma semana, passa
um mês com tosse, passa uns dias lá, você vira número, vira estatística e acha que está
tudo bem, acha que está tudo normal, e não está. Hoje a gente viu notícia de reinfecção,
até de gente famosa no Brasil, o caso do treinador Vanderlei Luxemburgo, que teve
reinfecção. O que o vereador Francisco está colocando é muito sério. É a história de vacina,
tudo que a gente está assistindo e vendo aí, ela está chegando, mas não chega amanhã,
não chega esse ano. Vai demorar uns 6 meses, talvez mais, tem processo de logística. Fala
que os grupos de risco talvez vão ter 3 meses, grupos de risco, idosos, mas o cidadão
normal, e a gente está vendo muito jovem, que é cidadão normal, que acha
que está normal, que está tendo dificuldade para atravessar isso. Então, para esse vai

demorar um pouquinho ainda. Acho que a gente tem que se cuidar e se cuidar mesmo,
tentar evitar aglomeração, tentar lembrar que a gente está numa pandemia, não esquecer
de fazer o dever de casa. A vida continua, a vida que segue, não vai parar. Um monte de
gente tem que trabalhar, tem que cumprir uma série de coisas. Só fiz questão de corroborar
com esse apelo que está fazendo, dar um depoimento como uma pessoa que passou covid,
que tem que se cuidar, tem que se cuidar muito ainda, e a gente não pode esquecer que
isso é sério.”. Em seguida, o Vereador Francisco Carlos Foletto concluiu o seu
pronunciamento: “Aqui um testemunho de 2 pessoas que passaram por esse drama.
Vamos ter consciência. Paulinho, em relação a prestação de contas, a gente sabe de todas
as dificuldades, quem vive o serviço público sabe da dificuldade que é fazer gestão, sabe
da dificuldade muito maior de ter passado por 1 ano como nós passamos, mas muita coisa
se conseguiu, a prestação de contas que o prefeito fez aqui, colocou que
diante das dificuldades os desafios, uma vez encarados com a equipe, com o todo, a
Câmera acho que colaborou da maneira como pôde, já falamos isso inclusive por telefone,
eu tive a liberdade de conversar com o Paulinho esses dias. Tivemos momentos arranhados
aí atrás, eu acho que o próprio pleito eleitoral mostrou a civilidade que nós podemos
ter, e mostrar isso para a população de Venda Nova. E acima de tudo, de minha parte e
acho que de parte de todas as pessoas hoje, existe o reconhecimento de que o Paulinho
foi eleito o novo Prefeito, e que vai continuar é o mandato dele por mais 4 anos, junto com
o Tarcísio, junto com a equipe. E nós, falo por mim nesse momento aqui, como Vereador,
e vereador Marco Torres, que fomos reeleitos, e todos os demais eleitos, nós temos a
obrigação, isso 12 anos de mandato me mostrou aqui, de sentarmos com o executivo,
discutirmos, vermos o que é melhor para o município e ajudar na governança, sobre todos
os aspectos que nós pudermos. Se cada um de nós não puder ajudar a administração, que
pelo menos não atrapalhe e que não puxe para trás. A Câmara não é lugar de gente
egoísta, a Câmara não é lugar de gente que quer ser mais bonito do que ninguém. A minha
experiência aqui de 3 mandatos, e fui reeleito para o quarto, diz que quando as pessoas
votam na gente e nos elegem, elas esperam a colaboração da Câmara de vereadores, sob
o aspecto da legalidade, sob o aspecto do empenho, sob o aspecto de ajudar o município
a crescer e se desenvolver. Isso sim é colocar a coroa de louros na cabeça. E eu
particularmente digo a todos vocês, não preciso disso. Acho que nenhum de nós precisa
disso, nem o próprio Prefeito. A população julga como é que é o trabalho de cada um.
Então, que nós possamos ter uma relação política madura, uma relação política de
sabedoria, uma relação política de responsabilidade, que a população nos outorgou através
do voto, para que nós possamos conduzir da melhor forma possível a cidade, junto com o
executivo, em nome dessa população. O grande desafio é ter os problemas
colocados à nossa frente, sentar, discutir, equacionar e resolver em prol da população. Nós
temos que ter consciência e aí eu olho para trás, eu olho para cima, de uma vivência
política não só de 12 anos de mandato, mas uma experiência político-partidária aqui de
Venda Nova, em lidar com vários prefeitos, com vários colegas vereadores, de lidar com
muitos deputados estaduais, federais, governadores, onde a palavra de ordem, quando
você assume um cargo eletivo, é ser republicano. O que é ser republicano? É trabalhar pelo
bem, é trabalhar pelo melhor, sem egoísmo, sem querer aparecer, sem querer ser melhor
do que ninguém, porque nós somos funcionários privilegiados de uma população que
acreditou nas nossas propostas de vir para cá fazer o melhor pelo município e por ele. Essa
deve ser a grande visão de quem assume uma cadeira na Câmara, assim como o Paulinho
vai continuar na cadeira de Prefeito, e o Tarcísio na cadeira de vice. É não se sentir
dono de situação, achar que a partir do dia primeiro de janeiro eu sou dono. Cada um é
dono do seu mandato e faz o que quer, mas presta atenção na responsabilidade e na dívida
antecipada que se tem com a população, que votou em nós, e nos elegeu os 9

representantes para tocarmos e sermos os representantes, e a formar o legislativo do
município. Paulinho, mais uma vez dizer a você publicamente aqui, ao Tarcísio, que
naquela oportunidade não tive ainda, nem por telefone, conta comigo. Eu vou estar à
disposição como Vereador, para poder ajudar como cidadão, como Vereador, como
membro do PSB, como irmão de um secretário de estado, como colega do governador.
Vocês não precisam de mim para isso, mas se precisar eu vou estar à disposição. E se eu
puder deixar aqui um recado aos 2 futuros colegas que se fazem presentes aqui na tribuna,
e talvez outros que nos ouçam aí. Esse é o grande desafio, ser republicano, assumir a
responsabilidade do que é uma eleição para vereador e trabalhar tentando fazer o melhor
pelo município e para sua população. Boa noite e muito obrigado.”. Em seguida, o senhor
Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR GILBERTO BRAVIM ZANOLI, que fez o
seguinte pronunciamento: “Boa noite Presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui o
Paulinho, obrigado pela presença, pela prestação de contas, Tarcísio, nosso centroavante,
agora o Paulinho não vai estar sozinho mais partir do ano que vem, já vai ter uma pessoa
do bem, um vice-Prefeito, para ajudar a administrar nosso município, boa noite Pretinho,
Carla, Rodrigo, Julio, o Sandro, Lorenzo, hoje veio de segurança do Savinho, bacana trazer
os meninos logo cedo, Ivanildo, vereador eleito, já tive a oportunidade de desejar boa sorte
ao Ivanildo, e agora vou ter a oportunidade de desejar boa sorte para você, Márcio, que
você tenha muita sabedoria, que Deus te abençoe e te ilumine neste mandato. Se você
precisar dessa pessoa que vos fala, você sabe que você pode contar, independente
de política, sempre estarei de pé e a ordem. Que você tenha muito sucesso e sabedoria
nessa nova empreitada. Posso te falar que nós, talvez em relação aos outros vereadores,
somos um pouquinho mais cobrados, uma vez que a gente faz parte do executivo. Então,
as pessoas cobram da gente como executivo e legislativo. A gente às vezes é um pouco
mais cobrado, mas nós somos eleitos para isso. A empreitada é dura, mas tenho certeza
que você vai ter condições de desenvolver um bom trabalho. Queria primeiramente
agradecer a explicação do nosso atual prefeito e falar das importâncias das emendas
impositivas. Quero agradecer. Na ocasião eu fui uma das pessoas que colocou
aquela emenda impositiva para a construção de calçadas, e hoje a gente vê na chegada da
rodovia Pedro Cola o belo trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Obras e pelas
equipes de pedreiros, como o prefeito falou aqui, são equipes muito bem organizadas,
coordenadas pelo Serginho, Paulo e todos os demais lá. Então, é bacana isso, é bonito, e
às vezes eu fico olhando, o Tiago sempre cobrava. Tinha um cadeirante ali que sempre
passava, não sei o nome dele, e a gente via a dificuldade. E às vezes a gente não olha para
essas pessoas, é um trabalho bonito e é um trabalho barato. Que possa dar continuidade
nisso, não só naquela rodovia, mas sempre acho que pode fazer um trabalho contínuo,
visto que não onera os cofres públicos. Também fiquei feliz e queria fazer um pedido a
Vossa Excelência, que dê continuidade a essas lâmpadas de LED. Eu fui um eterno
defensor disso, às vezes pela extensão de rede, fui até penalizado de certa forma, por estar
trazendo recursos para o município, mas não tem problema, acho que é assim mesmo. A
gente fica feliz. Queria fazer um pedido aqui, que dê sequência na comunidade de Vargem
Grande. Já tem um vereador eleito lá, que prestigie aquela comunidade, aquele Vereador,
aqui também em Lavrinhas. Ali é um trecho que a gente conseguiu a extensão de rede, que
fica na avenida Elizabeta Mineti, entre o Ifes e a serralheria do Zulcão. Me parece que até
o vereador Marco Grillo já fez uma indicação ali. Local para as pessoas caminharem. Que
possa dar sequência a isso aos poucos. A gente sabe que as demandas são muitas, mas
a gente sabe também que tem condição de fazer, dentro de uma programação, a gente tem
jeito de fazer isso sim. Queria fazer um pedido aqui também junto a esse Prefeito, para a
futura administração, um pedido para o Paulinho e para o Chico. Nessa legislatura o
pessoal da Cesan veio aqui e pediu a gente, fez um apelo para que todos os vereadores

assinassem naquela ocasião, até o governo do estado veio até junto ao Chico para a gente
assinar o contrato, junto com a CESAN. Eu tenho observado que a CESAN tem feito muito
pouco. Eu não quero ser injusto, mas não tenho visto nada. Os compromissos que eles
fizeram com a gente, não foi nada cumprido. Então, acho que naquela ocasião o prefeito
Braz nem queria, que estava colocando alguma resistência. Que o vereador Francisco, que
está reeleito, posso cobrar do governo do estado. Nós temos aqui na rodovia Pedro Cola,
ali onde está fazendo as calçadas mesmo, está precisando de esgoto, está precisando de
rede de água, tem mais de 30 casas. Na Tapera está uma lástima, ninguém faz nada. E a
CESAN faz o que? Só está vindo aqui pegar o recurso. E é caro o que a gente paga na
rede de esgoto. Temos aqui na Bicuíba, no loteamento Uliana, a rede toda pronta, só falta
emendar na caixa. Mas não pode, porque o meio ambiente não pode. Mas jogar no tio pode.
Tem umas coisas que não dá para entender. Se o loteamento está irregular, por que não
segurou lá atrás? Agora não pode deixar aquelas pessoas desacolhidas. Que olhe com
carinho, cobre do governo do estado, porque eles estão devendo isso para nós, porque foi
compromisso deles e eu sou testemunha disso, deve ter ata. A prefeitura não suporta mais,
não tem perna para a questão da água do Caxixe. E a CESAN fica ali protelando, não sei
como que está isso. Que olhe com carinho para as pessoas. É muito oneroso a prefeitura
tirar caminhão pipa daqui e ficar abastecendo pessoas lá. Eles estão tendo atrito entre eles,
que um cobra água, o outro paga, não tem legalidade, é muito difícil para o poder público
isso aí. Então, já chegou a hora de dar a retribuição do dinheiro que recolhe, ao
nosso município. E queria pedir aqui um empenho de vocês para a comunidade. Quando o
prefeito falou do bota-fora, quero também agradecer aqui muito o empenho do Sandro e do
Márcio, pessoas que participaram desse novo local para colocar o bota-fora. As pessoas
não têm noção do que é isso, do que é o bota fora. Só tem noção quanto a rua está cheia
de lixo. Quero agradecer imensamente ao Cleto Venturim, por ter cedido aquela área, o
esforço na época do Márcio e do Alexandre, que se empenharam para dar legalidade
àquela localidade, e para estar organizando aquilo para colocar o bota-fora. As pessoas às
vezes só veem as coisas quando está dando errado. Tenho que agradecer imensamente
ao Cleto Venturim, porque é uma área que as pessoas cobram horrores, como o pessoal
do Rafael Zandonade, que doou o terreno, tantas vezes, para estar jogando e descartando
esses materiais. Quando o prefeito fala aqui sobre reforma da estrutura. Fico
feliz, realmente as meninas da equipe de licitação trabalham muito, e elas precisam de
reforço, precisam de reestruturar, sou testemunha disso, Paulinho. E realmente a gente fica
feliz enquanto vossa excelência está tendo essa visão, visão jovem, pessoa promissora,
que com certeza vai fazer muito por nosso município. Outra dica que posso deixar aqui, o
leilão, tem que ser feito uma vez por ano. Quantas vezes que eu e o Marco as Torres
cobramos aqui, ou talvez um a cada 6 meses. Vossa Excelência mesmo falou que agora já
tem recurso que pode comprar máquina. Queria deixar outra dica, quando Vossa
Excelência for comprar o caminhão, conversa com o vereador Marco Torres. É a pessoa
que trabalha no equipamento. Então, a possibilidade de errar, erra menos, ou com o Júlio,
olha os nossos servidores, porque às vezes, até por motivo de descuido, sem maldade,
mas as pessoas que estão pedindo o equipamento talvez não tem tanta experiência. Troca
ideia com as pessoas que têm experiência, para comprar um equipamento adequado,
equipamento bacana, que realmente precisa. Então, desocupou lá com os galpões, limpou,
deu um aspecto bonito, e está com esse projeto de comprar esse carro novo. Isso é bacana.
Fico feliz também, que eu já falei antes aqui, da Rodoviária. Outro dia eu fui pegar uma
parente minha de madrugada na Rodoviária, Braz, eu fiquei apavorado, droga, prostituição.
Eu nunca vi isso em Venda Nova e nem em lugar nenhum. E eu falei aqui na sessão. Fico
feliz que o município tenha tomado atitude, que não afrouxe, porque ali tem pessoas usando
muita droga, pessoas que os pais nem sabem que estão ali, e realmente Venda Nova tem

que olhar com carinho, porque Venda Nova do Imigrante não merece isso. Então, parabéns
a todos os envolvidos e fica aqui o agradecimento. Agradecer também ao carro do fumacê.
O vereador Sávio pediu isso. Às vezes a gente vem cobrar, mas a gente tem que agradecer
também. Realmente os mosquitos aumentaram muito. Estava conversando com os
meninos, só que devido aos alagamentos, às vezes o serviço não dá um resultado tão bom.
Que as pessoas possam ter um pouco de responsabilidade também, ver em seus quintais,
fazer a parte delas. Como o prefeito falou, às vezes as pessoas olham as caçambas de
lixo, de entulho lá, vai jogando tudo lá, coloca o lixo fora do horário e nós temos que fazer
a nossa parte. O município não tem perna para caminhar sozinho. E para finalizar, já
tinha anotado o que o Vereador Sávio Falou. Que olhe com carinho para a estrada do
Caxixe, do recapeamento. A Câmara tem dinheiro, faz uma parceria com a Câmara, para
devolver uma parte, não sei como, mas temos pessoas capazes. A comunidade do Caxixe
realmente precisa, é uma das comunidades que mais precisa, e não precisa de muito, só
estrada para escoar suas mercadorias. Se não me falha a memória, eu acho que é um dos
distritos que mais gera lucro e receita para o município. No demais, Paulinho, quero
agradecer toda a sabedoria que você tenha junto com o Tarcísio, que é uma pessoa do
bem, que a gente conhece desde moleque. Então, que você possa fazer o melhor de você.
Não vou estar aqui como Vereador, vou estar como servidor. Se vocês precisarem, achar
que eu sou útil na Secretaria, sempre vou estar à disposição. Se for fazer o bem para o
município, que vocês possam fazer o melhor, e conte sempre com essa pessoa, e conte
com esse vereador esse restinho de mandato. Isso serve para vocês. Que Deus abençoe
vocês. Obrigado e boa noite.”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao
VEREADOR JOSÉ LUIZ PIMENTA DE SOUSA, que fez o seguinte pronunciamento:
“Senhor Presidente, vereadores, povo presente, estender meu cumprimento a vereadora
Adriana Uliana, que está em casa nesse momento, desejar tudo de bom para ela. Quero
estender o comprimento ao vereador eleito Márcio, também ao Ivanildo. Desejar muita
sorte para vocês, o nosso mandato está terminando, mas a vida segue. Quero também
cumprimentar o prefeito municipal, Paulinho Mineti e o vice-Prefeito Tarcísio,
no qual tivemos a oportunidade de passar um mandato nessa casa de leis, Paulinho um
mandato e o Tarcísio 2 mandatos juntos aqui. Grande companheiro, nós concorremos a
eleição, mas olhando no olho do outro. É assim que o município cresce. A política
terminou no dia 15, e no dia 16 a vida segue. A gente com menos responsabilidades, e
vocês com grande responsabilidade. Esse é o diferencial hoje entre Pimenta, Tarcísio
e Paulinho. Desejar a vocês que conduzam esse município com responsabilidade, são
pessoas de bem. Venda Nova do Imigrante precisa caminhar e de maneira correta.
Nós somos eleitos por esse povo que acredita na gente, e isso faz uma diferença para o
município de Venda Nova do Imigrante. Parabéns pela conquista do voto. Foi eleição
atípica, diferente de todos os anos, mas merecedor da vitória. Queria deixar um
agradecimento ao secretário Sandro, secretário de Meio Ambiente. Tinha pedido a ele há
um tempo atrás, sobre coleta de lixo em Alto Lavrinhas. Lá nós temos aproximadamente 35
residências e a dificuldade de lixo lá. Já disponibilizou antes do período eleitoral, para fazer
uma coleta, uma experiência, uma vez de semana ou 2 por mês. E ele informou que
já está concluído isso já, já vai fazer. Passou o período eleitoral, e agora começa a fazer
essa coleta que é muito importante para o nosso meio rural lá. O local está crescendo, está
virando um mini perímetro urbano, as famílias vão crescendo e as demandas aparecendo.
Queria também fazer um cumprimento ao nosso querido Marco Grillo, Vereador, que trouxe
nesse município há um tempo atrás sinalização nas áreas rurais, a qual identifica. A pessoa
vai no nosso interior do nosso município, e as placas sinalizadoras. Neste período de
campanha a gente acaba descobrindo muita coisa, apesar de saber,
de empreendimento do nosso município. Durante a campanha a gente se deparou com

uma moradora de Tapera, que questionou, vou fazer essa cobrança ao vice-prefeito e
Prefeito, uma placa sinalizadora, porque ali na entrada da Tapera, na família Sossai, tem
bastante implemento dentro daquela comunidade, e tinham muitas placas, criando aquela
poluição visual. Eles reivindicaram uma placa grande ali, já tem esse pedido desde algum
tempo atrás na Prefeitura, não que a prefeitura compre a placa, mas dê a autorização para
instalação dessa placa. Os interessados se disponibilizam a colocar essa placa, só
precisa da autorização. Falando para a Carla também, que faz parte dessa pasta,
secretária, que o município precisa se identificar mais, como é uma cidade turística, com
mais placas. Você vai em São João de Viçosa e a pessoa não sabe o que tem na Viçosinha,
Lavrinhas. Tem o GPS que ajuda a seguir, mas as placas são importantes, placas
diferenciadas. Que nem nós temos Viçosinha, choperia, queijaria. As pessoas chegam em
Venda Nova do Imigrante e não veem placas. Orquidário, você não vê uma placa de
orquidário e, Venda Nova do Imigrante. Tem um muito bonito em Lavrinhas, não sei como
está a visitação e tal, não vou entrar no mérito, mas é importante ter placa no centro,
algumas placas grandes, identificando Venda Nova de maneira diferente. Eu acho que o
investimento não é grande, não sei quanto custa isso, mas olha com carinho nossa Venda
Nova. Vou deixar aqui alguns pedidos ao prefeito municipal, quanto a casa mortuária. Já
vem muitos pedidos, de muito tempo, as pessoas pedem lá coisas pequenas, que estão no
alcance da Prefeitura, tenho certeza disso, uma geladeira, um fogão a gás, algumas coisas
básicas lá e recipientes para fazer um café durante a noite, coisa pequena,
que passou despercebido. A própria funerária que presta o serviço às famílias depende
muito disso e são coisas pequenas. Os carros que levam as pessoas para Vitória, os
ônibus, se pudesse estar adaptando um recipiente de água. São coisas pequenas, mas que
fazem a diferença. Às vezes a pessoa sai de casa 3, 4 horas da manhã, e não tem condição
de comprar um almoço em Vitória. Temos isso no Município, é realidade. Às vezes a pessoa
tem dificuldade de levar uma garrafa de água, que cria mais um volume. Então, que possa
adaptar esses carros que vão para Vitória. Se a pessoa tiver com vontade de se alimentar,
se ele tomar uma água, a água mata a fome, é um dos melhores alimentos que nós
podemos ter. E também prefeito Paulinho, no próximo inverno, já vou deixar assim um
pedido aqui de público, fazer a limpeza do nosso Rio Viçosa também. Fazendo uma limpeza
no rio acaba criando um pouquinho maior a caixa do rio e isso também vai fazer um
diferencial para as pessoas que estão próximas nas ribeirinhas. Da agricultura, Sávio, você
acabou falando aqui, o nosso café desse ano, nosso do Espírito Santo, de Venda Nova,
tivemos uma colheita bastante grande, de modo geral. A coisa criou uma dimensão tão boa,
que hoje está tendo demanda por café de qualidade. Então, deixar o pedido aos produtores
de café, que cuidem de seus cafés, porque o mundo hoje quer qualidade, e não
quantidade. Hoje o Espírito Santo alavancou muito, o café criou nome e espaço no mundo
hoje. Então, hoje é cuidar de café. Acho que o café dessa vez deu uma alavancada
grande com os concursos que vêm ocorrendo há 10, 15, 20 anos. Isso mostrou para o Brasil
que nós conseguimos qualidade. Isso é importante, é um caminho de trabalhar com
qualidade. Eu falei outro dia aqui, que os proprietários possam, talvez a própria Secretaria
de Agricultura, envolver mais cursos para os filhos de produtores começaram também a
conhecer o seu produto. Às vezes o produtor produz um produto, mas não sabe. Fica
dependendo de uma pessoa dizer que produto você tem em casa. Talvez o fato da gente
ter sido agraciado com esse concurso no município, foi pelo fato de eu ter um filho
conhecedor de causa desse produto. Então, isso facilitou muito para chegar nesse patamar.
Se não tem, vai ser um café vendido aí a 100 reais, no preço normal hoje. O fato de
conhecer o que produz faz a diferença. Dizer que no ano que vem, meu mandato termina
no dia 31, eu aprendi muito aqui nessa casa de leis, a conviver, entender e conhecer um
pouco da vida. Foi uma das melhores experiências de vida que eu tive, passar por essa

casa por 3 mandatos. Agradeço muito a população de Venda Nova que acreditou no meu
mandato, nunca tive vaidade política. As coisas vieram acontecendo na minha vida, sempre
colocando Deus na minha vida, e que Deus ilumine o eleitor. Nunca tive vaidade de ser
Prefeito, ser Vereador, as coisas vão acontecendo na minha vida. Eu creio que deixei muita
amizade durante o período de mandato meu aqui. Então, fica o meu agradecimento. Nós
teremos uma sessão ordinária semana que vem, mas continuo à disposição do povo de
Venda Nova do Imigrante, dos vereadores eleitos, no que puder contribuir. Meu filho ano
que vem vai estar aqui também, e com certeza será uma pessoa que vai trazer a educação
de casa, e vai ser um vereador muito técnico aqui dentro. Falei: filho, nunca tenha voto
político lá dentro daquela casa de leis. Política é aqui fora, você pede voto e tal, mas na
casa de leis você tem que ter voto técnico. Meu agradecimento a todos, desejar boa sorte
ao vereador Chico, no próximo mandato, pessoas com experiência, Marco Torres, e os
novos que estão vindo. Com certeza vai ser uma casa bacana. Aqui é lugar de discutir,
debater, coisas que realmente tem fundamento e que produzem para Venda Nova do
Imigrante. Obrigado a todos e uma noite.”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a
palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO, que fez o seguinte
pronunciamento: “Boa noite senhor Presidente, demais vereadores, funcionários dessa
casa, internautas, ouvintes, boa noite prefeito Paulinho, ainda não tinha tido oportunidade
de em público te parabenizar pela sua eleição, pela votação, pela conquista, e parabéns ao
vice-prefeito Tarcísio. Em relação ao vice-Prefeito, eu só quero falar o seguinte, que eu já
falei a tempos atrás aqui, quando era secretário de administração, que eu vi poucos
secretários fazer o que ele fazia, e falei isso aqui e estou repetindo. O horário de
funcionamento do nosso prédio aqui, do prédio da Prefeitura, é das 12 às 18. Praticamente
todos os dias que eu passava aqui entre 6h30 e 7 horas da manhã, o secretário de
Administração Tarcísio Botacim estava chegando para trabalhar, sendo que o horário dele
era 12 horas. Então, pessoa trabalhadora, batalhadora, que eu tenho certeza que vai dar o
máximo ainda, muito mais do que ele já deu como secretário, como diretor na escola
do Caxixe, ele vai se doar muito mais para ver esse município cada vez melhor. Então, o
Paulinho está muito bem servido do vice dele, eu não tenho dúvida disso. Agora, não
esqueça de uma coisa, Prefeito, já vou alertando vossa excelência, a cobrança vai ser
muito maior, porque vossa excelência agora vai ter muito mais tempo. São 4 anos
pela frente. Então, pode esperar que a cobrança da população vai ser grande. Em nome do
Lorenzo Fileti Lopes, eu quero cumprimentar todo o público presente. Lorenzo, o que eu
falei com você quando você ganhou aquela corrida, não mudou nada, eu continuo sendo
seu fã, você é meu herói nas corridas. Eu fui corredor de rua, o secretário de esporte sabe
disso, quando eu morava em Castelo, e por isso sou seu fã, menino. Parabéns mais uma
vez e lembre-se, você é meu ídolo. Prefeito, eu não vou fugir a minha regra. Toda vez que
eu usar essa tribuna vou sempre pedir, vou elogiar, vou cobrar, mas vou pedir, não vai ser
diferente não. E hoje eu já quero trazer o seguinte para vossa excelência, e para o
secretário de interior e transporte que está aqui presente, o Márcio Lopes, não sei se é de
responsabilidade dele, essa parte que vou falar, mas em relação a água em São José do
Alto Viçosa. As informações que eu tenho é que essa água não está tendo um tratamento
adequado, e as pessoas estão tendo problemas intestinais. Então, gostaria que olhasse
isso com carinho para nós. Tive essa informação de ontem para hoje. Estive lá na
comunidade, conversei com uma pessoa, e realmente está acontecendo lá. Então, gostaria
que observasse com carinho em relação a isso. Outra coisa prefeito e secretário também,
estive lá hoje na escola de Vargem Grande, onde tem uma demanda pequena, mas de
grande importância para a comunidade, para a escola, um acesso, um simples acesso, que
sai da escola e passa por trás do ginásio, para as crianças irem até o ginásio fazer os
exercícios delas, fazer a educação física delas, para não vir aqui na rua, passar na frente

do bar, passar na frente do mercado, para poder chegar no ginásio. Por trás lá, fazer uma
rampinha, é simples, é da comunidade, a comunidade já concordou em fazer essa rampa
lá com o portão. Então, essa acessibilidade é muito importante para nossas crianças
naquela comunidade. Outra coisa, última rua em Santo Antônio da Serra, não é difícil, eu
vi lá hoje, estive lá hoje com o vereador Tiago, acredito que não é difícil, vai lá secretário,
estou pedindo agora, faz um favor de ir lá estudar com carinho. Acho que umas 7, 8
manilhas. Faz um bueiro lá e tira aquela água que fica atravessado na estrada. A Prefeitura
vai jogar saibro lá o ano inteiro, toda vez que der uma chuva, a água vai descer e vai
atravessar, ela atravessa 2 vezes, atravessa em cima e atravessa no meio da rua, na
metade da rua, uma rua curta, pequena, e cria aquela valeta enorme lá. Se jogar aquela
água para sair tudo no canto do barranco, do lado do campinho, resolve o problema. Fazer
o favor de ir lá e dar uma estudada, para ver se tem razão o que eu estou falando. Outra
coisa, agora ao Prefeito. Prefeito, o município, nesse último mandato que estamos
terminando agora, não foi no seu mandato, depois que vossa excelência tomou posse,
mas sim no mandato do falecido Braz, ele adquiriu um terreno em Pindobas.
Não estou questionando o valor do terreno. O valor era o merecido no terreno. O que eu
quero perguntar para vossa excelência, Prefeito, é o seguinte. Um investimento
considerável de 300 e poucos mil. Tem algum projeto para esses próximos 4 anos de fazer
alguma coisa naquele terreno lá? Ou vai ser mais um, infelizmente, que vai virar elefante
branco? Então, a gente fica triste com essas coisas, dinheiro do povo sendo investido de
uma forma que não traz retorno. Isso é muito triste para a gente. Então, por isso a minha
pergunta para vossa excelência. Sobre a devolução do dinheiro, vereador Sávio, faço das
suas palavras meu uso, eu ia falar e nem vou falar. Muito importante, São João de Viçosa,
comunidade grande, junto com o Camargo, junto com Viçosinha, tem 3 times de futebol lá
e precisamos sim de uma área de esporte lá, não tenha dúvida disso. Quando fala de São
João de Viçosa eu lembro de uma outra coisa, Prefeito, que vossa excelência um dia falou
comigo: Marquinhos, é tão simples, tão barato, e é tão bom para o povo, em relação à
calçada. O prefeito Dalton Perim fez uma ciclovia que liga da Fiat Cola a São João de
Viçosa, mas não fez a calçada. Hoje a disputa é muito grande com as pessoas a pé fazendo
caminhada, disputando espaço na ciclovia, na ciclofaixa, porque ali não é calçada. Então,
fazer um estudo não é tão caro, como vossa excelência falou, para construir essa calçada
lá na nossa comunidade, comunidade não só de São João, Bicuíba. Tenho certeza que a
comunidade merece essa calçada lá. Outra coisa, estou vendo aí Natal Luz aqui no centro
da cidade. Não precisa fazer em toda extensão de São João, mas pelo menos em 3 pontos.
Também são pagadores de impostos, 3 pontos lá, várias crianças adoram vir aqui no centro
da cidade, as mães sempre falando. As mães lá ficam reclamando: nós temos que tirar
nossas crianças daqui, para ir lá em São João ver aquelas luzes. Se não pode fazer muito,
faz 3 pontos dentro de São João, desse Natal Luz, para aquelas crianças lá, para a gente
que mora lá. É importante, coisinha simples, mas que deixa as crianças felizes, deixa as
mães alegres. Outra coisa muito importante, mais uma vez secretário de interior e
transporte, a ponte da Bio Mudas. Tem uma moita de bambu próximo da ponte, está bem
descalçada pelas enchentes, pelas águas, não sei, conversar com o Meio Ambiente e
arrumar um meio de arrancar mesmo aquela toceira de bambu, porque se vier uma
enchente maiorzinha um pouquinho, e aquela toceira de bambu arrancar e agarrar na
ponte, ela leva a ponte com o peso da água. E vai ser muito mais difícil construir uma ponte,
do que arrancar aquela toceira de bambu, abrir o rio, e fazer a roçagem lá, que eu vi que já
começaram fazendo aqui na Providência, e eu acho que vai dar sequência para lá, porque
tem muito mato lá também. Outra coisa que eu gostaria muito nesses próximos 4 anos, que
mudasse ou que melhorasse, desburocratizar a licitação. Licitação para dentro do nosso
município, para nossas empresas que já funcionam dentro do nosso município, exemplo,

uma serralheria, para conseguir participar de uma licitação da Prefeitura, chega para eles
um patuá de documentos que tem que preencher. A empresa já não trabalho no município?
Não está liberada no Município? Não está licenciada? Não está tudo aprovado? E ainda
precisa daquilo tudo ainda? Então, nós temos que ver com o jurídico, ver se tem como
melhorar isso daí, para essas empresas participarem mais. Vem uma empresa de
fora, ganha a licitação, vem aqui, faz o trabalho, ganha o nosso dinheiro e leva para onde?
Vereador Márcio Lopes, já vou chamar você de vossa excelência, porque já foram eleitos,
amanhã vão ser diplomados, então, já chamo você de vossa excelência. Então, nós temos
que lutar por isso nos próximos 4 anos. Esse recurso nosso tem que ficar mais aqui. Fico
muito feliz, perfeito, o Júlio está presente ainda? Fico muito feliz quando vossa excelência
falou em relação ao caminhão que faz o transporte de lixo para Cachoeiro. E fico triste por
uma coisa, que hoje eu fico dividido, não sei o que é a prioridade agora, maior, se é esse
caminhão de lixo para fazer o transporte para Cachoeiro, ou se é um ônibus mais
confortável para os pacientes para Vitória. Então, eu fico bem dividido, meu coração fica
partido no meio, porque eu sei que o município não tem condições de fazer as 2 coisas de
uma vez. Agora, o que eu quero alertar que o Júlio já sabe, o prefeito talvez não tomou
conhecimento ainda, que nem sempre tem conhecimento de tudo, porque acontece tão
rápido, o caminhão com 4000 rodados, após a troca de óleo, teve que completar, porque o
óleo abaixou, e foram 5 litros de óleo. Isso é muita coisa para um caminhão que rodou 4000
após a troca. Cabem 18 litros, e baixar 5 com 4000, no final dos 10000 rodados, ele vai
baixar quase uma troca inteira. Então, isso é assustador, não é mais aquele caminhão, o
caminhão já não oferece mais o que ele oferece quando é novo. Então, tem que pensar
mesmo e pensar com carinho. Outra coisa, sobre futebol, sobre esporte, o secretário está
aqui presente. Esses dias ficou um pouco chateado comigo, porque eu cobro, eu passo por
cima, mas parabenizo, sabe disso, e me conhece. Quando eu cobrei dos campinhos
de Santo António da Serra, eu não cobrei do secretário não, não cobrei dessa
administração não, eu simplesmente falei, Prefeito, que tem 7 cabeças de
cavalo enterradas lá, porque aquilo lá é desde 2015, que o recurso chegou para fazer
aquele campo. Já temos 5 anos e o campinho ainda não saiu. Então, não estou cobrando
dessa administração, jogando a culpa toda em cima dessa administração. A população
cobra da gente. Então, é muito triste a gente ver isso, um recurso que chegou há 5 anos
atrás, para fazer um campo de futebol society, e até hoje não foi concluído. E quero
parabenizar agora, Prefeito, o secretário de esporte, que eu falo que cobro, mas
parabenizo, em relação ao comunitário que foi feito agora. Comunitário rápido, com poucos
jogos. E vou fazer um pedido, se não me falha a memória, com 4 jogos já saiu o campeão.
Infelizmente o meu time está fora, perdeu na semi-final, mas mesmo assim quero fazer um
pedido, se for possível. Não é um prêmio em dinheiro, não quero um prêmio em dinheiro,
quero um agrado. Se for possível, dê um agrado. Estou sabendo de outras reuniões, que
não ia ter nenhuma premiação em dinheiro. Mas não é uma premiação, e sim um incentivo
para o nosso esporte. São 4 jogos só, jogaram pouco, tiveram pouco gasto, mas um
incentivo, pequeno, conversa com o jurídico, conversa com a Administração, para ver se
consegue. Isso é muito importante. Obrigado e boa noite.”. Em seguida, o senhor
Presidente, concedeu a palavra novamente ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI, para fazer suas considerações finais: “Voltando a
essa tribuna. Na minha prestação de contas falou falar da Secretaria de Interior e
Transporte, do trabalho belíssimo que a equipe fez lá, de reforma da frota, alinhamento dos
ônibus escolares, com vistorias, todas aquelas ações que tinham que ser feitas.
Parabenizar toda a equipe. Sobre o campo de Santo Antônio da Serra. O Abel está com
Covid. Está trabalhando, mas só falta a grama agora. Temos sofrido muito com a lentidão
das empresas. Não sei se foi por conta do período eleitoral, de pegarem várias obras em

vários lugares, e aí colocam um cara trabalhando, ele não para a obra, mas também fica
como uma tartaruga. Aí, você não pode notificar, porque está cumprindo. Os fiscais de
contrato sofrem com os empreiteiros, tudo eles reclamam, tudo eles querem ganhar mais,
tudo não estava no contrato, querem que ajuda, e isso é lamentável. Sávio, sobre o terreno
de São João, sabe o que aconteceu, e o dinheiro está nos cofres públicos guardado, falta
uma parte desse dinheiro, acho que 800 mil reais, e isso está próximo de ser resolvido e
vamos encerrar essa ação. A nossa intenção é adquirir um terreno para aquele distrito que
tanto merece, para fazer fogueira, para fazer a festa de São João, para fazer a área de
esportes. São João, pelo tamanho do distrito, pela capacidade de desenvolvimento, e por
aquelas pessoas que amam futebol, que várias vezes foram campeões municipais, tem um
time bacana, eles almejam isso. O nosso compromisso é esse, junto com a nova Câmara.
Está no nosso pensamento. Gilberto, sobre a CESAN, a gente concorda, sabemos das
demandas, eles estiveram aqui, muito solícitos, mas precisamos ter uma reunião de
alinhamento. Falta uma visita do responsável da Funasa no Caxixe, para que eles possam
agir. Precisamos de um programa de esgoto também no Caxixe. A questão da água não é
só em São José do Alto Viçosa. Temos problemas no Dirceu, em Vargem Grande, várias
comunidades. Temos várias demandas, que poderíamos ver com a CESAN, porque são
muitas comunidades nessa situação. Sobre a estrada do Caxixe, Sávio, vamos fazer os
projetos e correr atrás. Semana passada ia tapar os buracos lá novamente, mas o asfalto
não suporta mais. Precisa fazer um recapeamento como foi feito ali na Fiat Cola. Pimenta,
a questão da capela, chegou lá hoje o fogão, um bebedouro e a geladeira. Agora o pessoal
está usando, agora está sendo bem usada. Então, tivemos problemas com o coveiro,
estamos corrigindo, não é fácil, mas estamos vendo outras melhorias para receber melhor
as pessoas nesse momento tão difícil. A limpeza do rio, pegamos por baixo da Concresul
e chegamos até o Corpo de Bombeiros, mas começou o período das chuvas e não
conseguimos chegar até aqui. No Caxixe pegamos daquele trevo que vai para o Isael e
fizemos até a Peterfrut. Assim que chegara a estiagem, vamos retomar. Aqui na Vila
Betânia temos aquele problema na encruzilhada dos rios, que sempre entra água naquelas
casas perto da igreja Santa Terezinha. Vamos ver se a gente consegue abrir aquilo ali, para
parar aquela enchente que dá ali. Marquinho, o terreno de Pindobas, concordo plenamente.
Só fui lá ver o terreno uma vez. O mais difícil foi comprar o terreno, num preço bacana.
Então, precisamos fazer um projeto para lá ou a venda do terreno para construção de outro
implemento. Eu penso na usina de triagem de resíduos, que fortalece a nossa associação
de catadores e traz melhorias. Essa calçada de São João tem que ser feita, precisa disso,
e tem essa disputa, porque as pessoas andam, mas é uma ciclovia. Precisamos fazer isso
chegar até São João. A população durante a pandemia, tem produzido muito mais lixo e
aumentado o custo. Sobre o Natal Luz, esse ano por conta da pandemia, não podemos
gastar nada para fazer shows, eventos, nada. Então, só usamos o material que tínhamos
do ano passado. A ideia era contemplar não só o Caxixe, mas outras comunidades, levar
também para outros distritos. Só reaproveitamos aquilo ali a custo zero, para não passar o
ano em isso. Sobre licitação, Marquinho, infelizmente não podemos ir contra a 8.666. Ela
cobra toda a documentação e a empresa tem que ter todo aquele documento. A empresa
que nos fornece peças de ônibus, é de Belo Horizonte e ela tem 48 horas para entregar
uma peça. A gente não consegue favorecer uma empresa daqui. O Tribunal de Contas não
tem essa noção. Com o pregão eletrônico estamos tendo dificuldade com Materiais de
Construção, pelo tanto de exigências que precisa. Estamos querendo ver se a gente
contrata uma empresa, para que ela faça a capacitação dos empresários, oficinas,
serralherias, para que possa ajudar nessas exigências. É melhor comprar uma peça daqui,
do que de Belo Horizonte. O pregão precisa acontecer, senão, não conseguimos usar os
recursos federais. Chegou agora um furgão Sprinter, da Mercedez, para merenda escolar.

Com o caminhão, vai ser da mesma forma, ouvindo as pessoas que estão lá. Tem que ouvir
quem está com a mão no volante. A questão de um carro melhor, uma van, para a saúde,
estamos vendo com emendas para que a gente faça a aquisição. Com trabalho vamos
conseguir fazer os dois, o carro do lixo e um veículo para melhorar o transporte de
passageiros para a saúde. Quero parabenizar a todos os vereadores, quem está
terminando, quem está continuando. Estive aqui, aqui que aprendi a ser Vereador, ser
Prefeito e isso aqui me ensinou muito. Apanhei muito nessa tribuna, às vezes,
desnecessário, mas a vida é assim. Isso aqui me fez virar Prefeito de Venda Nova do
Imigrante. Tenho orgulho, admiração, respeito e vou ter sempre, pelos funcionários dessa
casa, pela equipe de vereadores que tínhamos aqui. Aqui entramos na política para fazer
uma política diferente, de qualidade. Não fomos corrompidos por dinheiro, ganancia,
alianças. Saio daqui feliz, por esse entendimento que temos. Somos poderes
independentes, mas precisamos trabalhar juntos. Passei um ano e meio muito difícil,
sozinho, sem apoio. Criticar é fácil, falar é fácil, tudo é culpa do Prefeito. O que se faz, não
é ele, mas o que é errado é ele que fez. A gente tem uma equipe séria. Por vezes eu tinha
medo de vir aqui, porque não era dessa forma que a gente trabalhava, não era assim que
a gente via essa casa, mas hoje saio daqui feliz. A Lúcia sempre falava isso, aqui é um
lugar sagrado. Obrigado a cada um de vocês. Com esse entendimento, sempre colocamos
a Prefeitura à disposição e vamos fazer um excelente mandato de Venda Nova do
Imigrante. Nos confiaram, mesmo com toda turbulência, e é o povo que escolhe. Obrigado
pela oportunidade, pelas palavras, e vamos continuar andando e trabalhando pelo
Município. Agradecer ao Tarcísio pela parceria. Obrigado aos servidores dessa casa, ao
grupo de vereadores da gestão passada, que era fantástico e me fez acreditar. Tudo isso
vai passar e temos que ter fé em Deus e acreditar. Agradecer muito a todos que rezaram,
principalmente a minha família e a minha mãe, dona Almerinda, a quem devo minha vida e
minha lealdade eterna. Amo minha família, mas minha mãe é fora de série e eu devo essa
gratidão a ela. Ela nunca vai se envergonhar de mim, pode ter certeza. Só obras, trabalho,
dedicação e respeito. Muitas coisas nessa Prefeitura temos que mudar. Aprendi muita
coisa, e às vezes da pior forma possível, na traição, no engano, mas a gente aprende, e
Deus mostra para a gente. Obrigado, boa noite a todos. Prefeito não tem férias, não tem
13º, e não paramos nenhum dia da pandemia e nem vamos parar. Estamos à disposição.”.
Não havendo mais nada a ser tratado, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão
às vinte e uma horas e quarenta e quatro 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 C. FOLETTO – Presidente
*** AUSENTE ***
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