CÂMARA MUNICIPAL
Aprovado em 02 de fevereiro de 2021.
_______________________________
Presidente

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

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e
vinte, às vinte e uma horas e quinze minutos, realizou-se a Sessão Extraordinária da
Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, sob a Presidência do Vereador
Francisco Carlos Foletto. Em seguida, o senhor presidente convidou o Vereador Neucimar
Barbosa Silva para compor a mesa, na função de Secretário “ad hoc”. O Senhor Presidente,
após verificar a ausência dos vereadores Adriana Aparecida Uliana e José Luiz Pimenta
de Sousa, declarou aberta a Sessão, e, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade,
iniciou os trabalhos. Em seguida, o Senhor Presidente convocou o Secretário, nomeado
“ad hoc”, servidor Alextivane C. Venturim, para proceder à leitura do EXPEDIENTE DO
DIA, contendo: Edital de Convocação nº 011/2020, de autoria do presidente da Câmara
Municipal de Venda Nova do Imigrante, o qual convoca os Vereadores para uma
Sessão Extraordinária, no dia 28 de dezembro de 2020, às 15 horas, para discussão
e deliberação em segunda votação do Projeto de Lei nº 034/2020, conforme
emendado, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a
despesa do Município de Venda Nova do Imigrante para o exercício de 2021. Em
seguida, o Senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, observando o Art. 163 do
Regimento Interno, e passou para a discussão e votação das matérias inseridas na pauta,
contendo: Projeto de Lei nº 034/2020, conforme emendado. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou segunda e última discussão o Projeto de Lei 034/2020, conforme
emendado, e concedeu a palavra ao VEREADOR TIAGO ALTOÉ, que fez o seguinte
pronunciamento: “Boa tarde a todos. Estamos aqui prestes a concluir a segunda votação
do orçamento municipal. Não pude estar registrando conforme eu queria, por questão de
tempo, mas deixar aqui registrado que dentre as emendas impositivas que estive fazendo
como Vereador, fiz uma emenda coletiva, junto com os Vereadores José Luiz Pimenta de
Souza, Neucimar Barbosa Silva, Marco Antônio Torres, no valor de pouco mais de 200 mil
reais, para aquisição de uma ambulância para o Hospital Padre Máximo, sabendo da
importância que é o translado de pessoas, ainda mais num momento de tanta dificuldade.
Então, é importante ter veículos com manutenção em dia, veículos novos, com condições
de segurança, com melhores condições, para poder fazer a transição dessa pessoa, do
hospital de Venda Nova do Imigrante para a Grande Vitória, ou de alguma remoção, quando
necessária. Espero que ela seja cumprida e que tenha um bom uso. Junto com o Vereador
Marco Torres, também fiz uma emenda coletiva para aquisição de poltronas reclináveis
para o Hospital Padre Máximo. Já falamos aqui em outras ocasiões da necessidade de
olhar também o acompanhante do paciente, que adoece junto e às vezes fica lá a noite
inteira, numa cadeira de plástico, dura, não reclinável, e na manhã seguinte tem que
acordar para mais um dia de trabalho. É importante ter condições mínimas para o
acompanhante, até para tornar aquele ambiente um pouco mais digno, já que é um
momento tão difícil. Quem está no hospital, não quer estar lá. Então, já que está lá, se tem
acompanhante, que ele possa ter condição de acompanhar esse paciente. Acredito que o
próprio paciente vai se sentir mais a vontade de saber que seu ente querido está ali numa
condição um pouco melhor. Gostaríamos que essa emenda fosse cumprida, num valor um
pouco maior que 50 mil reais, que faço junto com o Vereador Marco Torres. A terceira
emenda, também com o Vereador Marco Torres, que a gente coloca um montante um
pouco maior do que 50 mil reais, para o esporte, que para nós a ligação de esporte e saúde

é a mesma, tem tudo a ver, e é para incentivar e fazer um campeonato municipal de futebol
society e de salão. A gente acha importante fazer esses dois eventos esportivos, inclusive
com a questão masculino e feminino, que será muito importante para todos no Município.
Fechando essas emendas, já votei favorável, como os demais amigos na última sessão, o
projeto já está emendado. Quero registrar o apoio dos servidores da Câmara nos projetos.
Larissa, em seu nome em especial, pela questão das emendas impositivas, que nos auxiliou
muito na implantação, houve uma série de discussões, e nesse caso a gente percebeu que
ela é positiva. Tenho certeza que se o Executivo souber ver com os olhos do Vereador
aquilo que é pedido, o Município só tem a ganhar. Obrigado e boa tarde a todos.”. Não
havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em segunda
votação o Projeto de Lei nº 034/2020, conforme emendado, sendo aprovado por
unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Presidente declarou
encerrada a Sessão às quinze horas e quatorze 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.
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito
Santo, aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.
ATA FINALIZADA EM
02 de fevereiro de 2021.
________________________
Gabriel Vilastre

