CÂMARA MUNICIPAL
Aprovado em 18 de fevereiro de 2021.
_______________________________
Presidente

ATA DA SEGUNDA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO.

Aos 09 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e
um, às 19 horas, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Venda Nova do
Imigrante - ES, sob a Presidência do Vereador Marcio Antonio Lopes. O Senhor Presidente,
após verificar a presença de todos os vereadores, declarou aberta a Sessão, e, sob a
proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciou os trabalhos. O Senhor Presidente
convidou o Padre Cristian Vieira para realizar a benção inicial e pediu que todos ficassem
de pé. 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 017/2021, oriundo do Prefeito Municipal, Excelentíssimo
senhor João Paulo Schettino Mineti, o qual encaminha, em anexo, o seguinte Projeto
de Lei: Projeto de Lei nº 003/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
dispõe sobre revisão geral anual dos servidores públicos municipais; Ofício Gabinete
nº 035/2021, oriundo do Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo
Schettino Mineti, o qual encaminha, em anexo, o seguinte Projeto de Lei: Projeto de
Lei nº 005/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1.398, de
30 de dezembro de 2020, que instituiu o Código Tributário Municipal; Projeto de Lei
nº 004/2021, de autoria do Vereador Ivanildo de Almeida Silva, que dispõe sobre
denominação de estrada municipal, localizada na comunidade de São Roque,
Município de Venda Nova do Imigrante; Indicação nº 003/2021, de autoria do Vereador
Amilton José Marques Pacheco, o qual indica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, para providenciar recapeamento
asfáltico e instalação de ciclovia na Rodovia dos Produtores iniciando da BR 262,
passando por São José do Alto Viçosa, até o Alto Caxixe, também que providencie
pontos de iluminação no trevo que dá acesso a referida rodovia, neste Município;
Indicação nº 002/2021, de autoria do Vereador Walace Rodrigues de Souza, o qual
indica o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo
Schettino Mineti, para providenciar elevação da drenagem urbana (galeria), em frente
à loja “Itazu Calçados”, na Av. Evandi Américo Comarela, e próximo ao túnel no bairro
Vila Betânia; Indicação nº 001/2021, de autoria do Vereador Marco Antônio Torres
Nascimento, o qual indica o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo
senhor João Paulo Schettino Mineti, para providenciar a implantação de calçada
cidadã, no trecho que liga Bananeira a São João de Viçosa. Em seguida, o Senhor
Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE e concedeu a palavra ao VEREADOR
IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Senhor Presidente,
mesa diretora, colegas vereadores, público presente, na pessoa do Presidente da
comunidade de São Roque Sávio Fiorese, e do nosso novo secretário de Obras e
servidores, Luiz, Joel Brambila e o Boto, e ouvintes da rádio FMZ, boa noite a todos. Venho
nesse momento falar sobre a Zenir do Santos Fiorese, que foi uma pessoa que sempre
esteve engajada na comunidade, sempre trabalhou nas festas da comunidade, foi uma das
fundadoras da associação de mulheres da comunidade, fez parte do conselho fiscal do
Hospital Padre Máximo, na gestão do Presidente Dalton Perim, e fez parte de várias
atividades dentro da comunidade de São Roque, na igreja também fez parte do coral, era
ministra da palavra. Então, é uma pessoa que o pessoal de São Roque tem um carinho
muito grande por ela e nos deixou nova, sessenta e poucos anos. Acho que se os nobres

colegas aprovarem esse projeto de lei, vai ser merecido, tendo em vista que poucas
mulheres a gente vê com nome em ruas e avenidas. Acho que a gente poderia equilibrar,
já que mulheres são maioria na nossa cidade. Tinha que prestigiar mais essas mulheres
guerreiras, que lutam, à frente dos trabalhos sociais. Tinha que achar mais mulheres que
participaram da sociedade vendanovense, que contribuíram, para a gente estar indicando
também. Tem tanto nome de rua aqui em Venda Nova do Imigrante, avenidas, que não tem
nome, e que a gente pode estar dando nome a elas também. Vim aqui também comentar
um pouco sobre a indicação do Vereador Walace Rodrigues de Souza, que ele fez e
procede, a questão ali da Itazu, aquela galeria, fazer uma elevação ali, porque sempre que
vem as fortes chuvas, causa um transtorno muito grande para quem passa ali. Até pouco
tempo atrás eu tinha um fusca, deixei perto do Rogério, quando começou a chover demais,
entrou água no fusca até a metade, ficou catingando os bancos um tempo, naquela forte
chuva que alagou o bairro São Pedro. Lá no túnel, como você indicou, acho importante
também, tinha que ver isso até há mais tempo, para não causar transtorno aos munícipes.
Comentar também da indicação do Vereador Marco Antônio Torres Nascimento. Acho que
Venda Nova do Imigrante sai na frente quando a gente fala de mobilidade urbana, ciclovia.
E por que não em São João? São João faz parte de Venda Nova do Imigrante, o Camargo
faz parte de Venda Nova do Imigrante, o Caxixe faz parte de Venda Nova do Imigrante.
Então, acho que temos que levar o desenvolvimento a essas comunidades, e por isso acho
importante essa indicação do nobre colega. A gente está buscando o melhor para o
munícipe, e é o nosso dever, buscar sempre o melhor, vendo as possibilidades, colocando
nos planos do Município as prioridades. O bem-estar humano é prioridade, e temos que
sempre bater nessa tecla. É só isso, senhor Presidente, muito obrigado”. Em seguida, o
senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR WALACE RODRIGUES DE
SOUZA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos presentes na casa, boa
noite internautas e ouvintes. A minha indicação de elevação no túnel, é porque também sou
borracheiro, além de ser Vereador, e escuto muita reclamação sobre aquilo ali. Na verdade,
causa dano sim num pneu, no carro, nos amortecedores, e o povo reclama muito. Se a
gente, como Vereador tiver uma atitude nobre e compreender o pedido do povo, nada seria
mais justo. Quero parabenizar o Marco Torres sobre a ciclovia, de São João até Venda
Nova do Imigrante. E o Ivanildo está de parabéns pela pavimentação da estrada de São
Roque. Que possamos trabalhar juntos para poder dar um parecer para o povo, porque
eles merecem. Afinal, estamos aqui por causa deles, não por causa da gente. A gente
também tem um pouco de incentivo sobre isso, mas a nossa glória na casa é através do
povo. Vamos pensar direitinho e vamos fazer o que nos pedem, porque sempre vamos
estar harmônicos com todo mundo. Boa noite a todos. Muito obrigado”. Em seguida, o
senhor Presidente passou a presidência ao vice-Presidente, para fazer uso da tribuna. Em
seguida, o senhor Presidente, Vereador Amilton José Marques Pacheco, concedeu a
palavra ao VEREADOR MARCIO ANTONIO LOPES, que fez o seguinte pronunciamento:
“Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, público presente, Jaison, Sávio Fiorese,
Romário, secretário Sandro Filete, Joel Brambila, radiouvintes e internautas. Venho falar
um pouco sobre o projeto 3/21, projeto dos servidores, o reajuste para os funcionários. Hoje
a tarde tivemos uma reunião com o presidente do sindicato Osmar, junto com o Prefeito
Paulinho Mineti, para tratar desse assunto, do valor nessa faixa de 4,52. Esse reajuste ficou
acumulado desde dezembro de 2020, devido ao covid, a pandemia. Esse é o teto máximo
de 4,52. Esse reajuste vai ser feito só para os servidores de toda a Prefeitura, menos
Prefeito, vice, secretário, e vereadores, devido a primeira legislatura. Para a gente só no
próximo ano. Falando da indicação do Vereador Walace, também poderia colocar junto as
tampas dos bueiros da CESAN. Naquela avenida Domingos Perim são muito fundos. Acho
que poderia estar levantando aquelas tampas. Mais uma galeria também, lá do Ifes, que o

senhor esqueceu de estar citando. Por enquanto é só, obrigado”. Retornando à Presidência,
o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, e informou não haver matérias em
pauta para discussão e votação. Terminada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO
TORRES NASCIMENTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor
presidente, colegas vereadores, público presente, radiouvintes e internautas. Falando um
pouquinho dessa perda salarial dos nossos funcionários públicos. Só lembrando que na
Constituição Federal, no artigo 37, no inciso 10, deixa claro que isso é um direito do
funcionário público. Então, isso não é favor que prefeito está fazendo, não é agrado que o
prefeito está fazendo, não é nada disso, é direito do funcionário público. Então, o índice deu
exatamente isso, do IPCA, de 4,52, e é o que o prefeito vai passar. Então, é um direito do
funcionário público, isso não é aumento, é perda salarial do ano. É importante esclarecer
para nenhum funcionário ficar imaginando que Prefeito está dando alguma coisa para a
gente. Prefeito não está dando nada não, é direito do funcionário. Quero nesse momento
pedir a servidora Chris, que prepare um requerimento para enviar ao executivo. Quero
saber qual o valor exato que o município hoje tem em caixa e qual o valor disponível para
investimento, porque no dia primeiro de janeiro, na posse, o prefeito falou que ele tinha 15
milhões em caixa, mas não deixou muito claro esses 15 milhões. Então, quero que faça um
requerimento pedindo mais esclarecimentos sobre o valor que o município tem em caixa
hoje. Senhor Presidente, na sessão passada eu simplesmente fiz um elogio a vossa
excelência, eu acho que vossa excelência entendeu de forma errada. Na minha fala eu
disse o seguinte, que vossa excelência tinha assumido um mandato, uma presidência, com
apenas 30 dias, e não tinha tido tempo talvez para apresentar os novos funcionários a
nós. E vossa excelência falou em crítica. Jamais fiz uma crítica. E quero nesse momento
dar as boas vindas aos advogados Marcos Senna e o doutor Dinahir Júnior. E agora mais
uma vez quero parabenizar vossa excelência, Presidente, por trazer 2 advogados aqui para
dentro, para dentro dessa casa, exatamente para nos orientar ainda melhor do que nós
éramos orientados. Quando vossa excelência fala de crítica, em hipótese alguma, eu seria
leviano se eu criticasse vossa excelência com apenas 30 dias de trabalho. Eu posso sim
fazer uma análise do seu trabalho, por exemplo, como conversei com vários ex-colegas
seus, quando passou na distribuidora de bebidas Venda Nova. Lá eu posso fazer uma
crítica ou uma análise sobre o seu trabalho. Aqui ainda não, eu seria leviano se eu fizesse
isso. Quero também nesse momento fazer um requerimento à mesa, porque no último ano
de legislatura, a legislatura passada. O último presidente deixou nessa casa em caixa 2,808
milhões. Então, quero fazer um requerimento à mesa esclarecendo qual o valor exato que
essa casa tem hoje em caixa. Aproveito e já deixo aqui, não uma indicação, ou uma
indicação só verbal, que não precisa ser uma indicação, um ofício em papel, mas verbal.
Se a Câmara tem 2,8 milhões, e o município tem 15 milhões, hoje a prioridade no nosso
município hoje, para investimento, para compra de bens, é um veículo que faça o transporte
de lixo para Cachoeiro, que faça esse transbordando, e 2 veículos que façam o transporte
de pacientes para a Grande Vitória. Vereador Wallace Rodrigues, quantas vezes vossa
excelência saiu na madrugada para levar sua esposa a Vitória para fazer um tratamento?
Quantas vezes vossa excelência passou por mim na estrada, eu fazendo o transporte
de pacientes para a Grande Vitória? Nosso transporte para a Grande Vitória ainda não é
100%. Hoje se fala em comprar um ônibus grande, de mais conforto. Eu acho que tinha que
analisar direito. Hoje se a gente compra duas vans de 21 lugares cada uma, fica em 400
mil. Você vai gastar um motorista a mais, mas você vai dar muito mais conforto aos nossos
pacientes do que o ônibus, sem falar numa coisa, se saírem às 2 vans, 3 horas da manhã,
como sai daqui, as 2 vans com 40 pacientes, para a Grande Vitória, na hora que liberarem
os primeiros 20, já vem embora, porque muitos liberam 8 e meia, 9 horas da manhã, e já

podem estar retornando para o município. Vai ficar menos tempo na Grande Vitória. Então,
vai gastar um motorista a mais, mas vai oferecer mais conforto e a economia na compra,
porque hoje um ônibus grande, de 45 lugares, por exemplo, 40 lugares, não vai ficar menos
de 600, 700 mil não. Então, é um caso para se pensar, é um caso para a
administração começar a observar. Então, é muito importante, como o vereador Wallace
falou aqui, nós estamos aqui pelo povo, ninguém colocou o nome à disposição pensando
em vir para cá pensando em ganhar o salário não. Eu tenho certeza que todos colocaram
o nome à disposição, participaram do pleito, porque gostariam de fazer algo mais para a
sua comunidade, e achando que como vereador fariam. E parabéns, Wallace, pela sua
indicação em relação a galeria. E falo para vossa excelência, pode buscar nos autos
dessa casa, cansei, eu, Marcos Torres, cansei de pedir sobre aquela galeria em frente a
Itazu, cansei. Parabéns pela sua indicação. Vereador Ivanildo Almeida,
brilhante ideia, tenho que parabenizar, sou bem humilde em falar. Não tinha pensado no
que vossa excelência falou agora há pouco aqui, em homenagear mais mulheres no nosso
município, colocando em nomes de ruas e coisas assim, e até mesmo entidades. Parabéns
pela sua ideia, foi brilhante, minha opinião. Outra coisa que foi falado aqui semana passada
em relação ao processo seletivo. Eu não mencionei nada sobre processo seletivo. O que
eu mencionei aqui foi o seguinte, que eu fico triste, vereador Francisco Carlos Foletto, fico
triste, fico chateado, se um dia a atual administração nomear pessoas que têm um passado
obscuro, pessoas que eu conheço de perto, pessoas que tentaram roubar meu carro,
sabem fazendo o quê? Vendendo para mim um lote que não era dele, e que desse o carro
de entrada, e parcelava para mim. Se um colega meu que mora no bairro não abrisse meus
olhos, tinha tomado meu carro, como tomou o dinheiro de muita gente lá na garagem,
vendendo telha e cimento e não entregou, recebendo a metade na mão, para entregar a
metade depois. Uma pessoa dessas jamais, na minha opinião, pode ser nomeado em
qualquer cargo dentro do nosso município. Vereadora Audi Caliman, eu tenho certeza que
vossa excelência também não concorda, porque conheço vossa excelência, sei da sua
honestidade, da sua dedicação em relação a este município, principalmente no esporte,
quando vossa excelência lutou, batalhou e fez esse município crescer em relação ao nosso
esporte, principalmente no atletismo, pegando crianças, e eu sei, tenho conhecimento,
tirando do próprio bolso para pagar, às vezes, lanche quando a senhora levava para
disputar alguma corrida, alguma competição fora do nosso município. Então, tenho certeza
que vossa excelência também não concorda. Colocar uma pessoa que usa de má fé para
tirar vantagem. Isso não pode acontecer de forma alguma, secretário de obra Sandro,
dentro do nosso município, isso não pode acontecer, porque eu sei também que vossa
excelência é honesto e gosta das coisas certas. Obrigado e boa noite”. Em seguida, o
senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA
DE SOUSA, que fez o seguinte pronunciamento: “Senhor Presidente, quero cumprimentar
a mesa em vosso nome, quero cumprimentar também os nobres vereadores aqui
presentes, quero cumprimentar os ouvintes e também o público aqui presente. Hoje começo
minhas palavras agradecendo, Sandro, pelo seu direcionamento, porque há 10 dias atrás,
hoje é dia 9, eu participei da reunião com o Idaf, onde eles trouxeram a
liberação pra reiniciar o trabalho na estrada do Camargo. Como tem aqui o vereador
Lacraia, ele tem noção que estava parada a obra devido à falta de liberação. Passei lá
ontem, dia 8, e a obra avançou drasticamente. Isso é louvável, porque o nosso município
precisa disso, precisa de olhar com atenção as prioridades. E lá a comunidade almeja
muito por isso, por um tempo muito grande. Quero também fazer uma indicação,
servidora Chris, por escrito, e queria convidar vossa senhoria, Audi Caliman, para
participar dessa indicação comigo, onde eu queria que fosse feita a calçada da estrada
Elizabeth Perim, também conhecida como Estrada Velha de Lavrinhas. Fazendo esse

calçamento as pessoas que ali caminhão não vão ter que disputar local para
fazer sua caminhada, pois ali é uma rota muito vantajosa para a população
que pratica esportes físicos. Também queria fazer uma indicação para iluminação
pública naquela área. O vereador Gilberto Zanoli, no mandato de 2016 a 2020, encaminhou
uma emenda parlamentar, aí eu não vou saber falar se é federal ou estadual, para fazer
iluminação pública ali naquela área. Então, eu queria que fosse dada uma importância
maior, pois ali é um local de alto risco para quem trafega à noite. A senhora Audi mais ou
menos tem noção de como que é. Quero também fazer uma indicação, Chris, por escrito,
para que se dê a manutenção da estrada de Bananeiras, pois há 29 dias atrás eu fiz uma
indicação sem ser por escrito, e a estrada ainda não foi consertada. Na época eles me
deram a resposta de que não podia mexer, porque ia se iniciar o período chuvoso.
Infelizmente passaram 20 dias após eu fazer essa indicação falada, e nada foi feito. Hoje
tem 29 dias, começou a chover, e a população está lá almejando por melhorias nas
estradas. Então, eu queria fazer uma indicação por escrito. Outra indicação também que
eu queria fazer para a estrada de Bananeiras, é que se faça o alargamento ou ampliação
da ponte, que se localiza perto da agroindustria do Tio Vé e da agroindústria Bela Vista,
pois ali é um local que descem carretas pesadas, e infelizmente aquela ponte só passa uma
carreta por vez. E quando se tem um veículo pesado descendo, fazer a parada deste
veículo é algo muito arriscado. Então, eu queria que fizesse a ampliação daquela ponte
para não se correr riscos na descida daquela serra. Queria também fazer uma indicação
por escrito, para se dar manutenção na estrada da Bela Aurora, devido ali ser uma rota
turística, e precisas dar uma importância maior, pois o nosso município é a capital nacional
do agroturismo. Aquela estrada está muito defasada, e com isso a gente acaba afastando
os nossos turistas. Para finalizar, eu quero só deixar uma indicação falada também aqui,
para que nosso poder executivo dê uma importância maior para nossas praças públicas.
Quero citar aqui a praça da Vila da Mata, que é uma praça que está precisando de atenção
com muita urgência. Dê essa atenção às praças, porque é um local onde as pessoas
utilizam para lazer, e infelizmente não está sendo o que elas estão encontrando nesses
locais, pois não estão apresentando condições ideais. Também quero pedir atenção a praça
em frente à escola Domingos Perim, porque foi feita uma modificação lá, e não foi finalizada
a obra, e hoje já está escoando terra para dentro da rua. Quero pedir uma atenção maior
para essas praças”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR
IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Senhor Presidente,
mesa diretora, público aqui presente, ouvintes da FMZ. Eu também acho importante a gente
ver a questão das vias vicinais, que são as mais importantes, por ter um tráfego muito
grande. Inclusive, nessas indicações, se o senhor quiser que eu assine junto na sua
indicação, assino junto também. Chris pode colocar aí que eu assino junto nas indicações
do Alto Bananeiras e da Bela Aurora também. Inclusive ali na Bela Aurora o pessoal do
Caxixe usa ali para ir para Cachoeiro, para ir para o Rio de Janeiro. Assim, secretário
Sandro, tenho certeza do bom trabalho que o senhor como secretário faz, tanto na
agricultura, como no meio ambiente, e agora na obra, é que assim que chegar o material
de revisol, essas 2 vicinais sejam contempladas, a do Alto Bananeiras, onde tem um grande
tráfego de caminhões de pedra, principalmente das pedreiras lá de cima, como também lá
na Bela Aurora, pelo tráfego ali dos caminhões de verdura que dessem para Cachoeiro e
Rio de Janeiro, para escoar suas mercadorias. Eu também vou confessar que aquela obra
do Domingos Perim, ela está mesmo exposta, poderia ter um tapume. Se puder
providenciar secretário, que está aqui presente, um tapume, alguma coisa, até mesmo para
uma criança não se machucar lá. Acho que é importante também, porque fica exposto, feio
para o município, um município turístico, chegar aí e ver uma situação exposta dessa. A
questão também da indicação, que você propôs a Dé também é importante. Se eu não me

engano na época estava lá embaixo na Prefeitura, o Gilberto chegou a arrumar esse
recurso, dessa rede, foi contemplado pela rede, acho que a própria EDP fez esse projeto,
e agora o município dá o andamento de estar colocando a iluminação. O principal, o mais
caro, que é a rede, está posta lá. Presidente, eu venho aqui parabenizar o trabalho
do senhor aqui na Câmara, eu acho que o senhor está tendo bastante postura, está
mostrando o papel de líder aqui nessa casa. O senhor pegou uma situação difícil, teve que
fazer umas mudanças, e mudou para melhor. Creio que as mudanças sempre tem que ser
feitas para melhor, e pode contar com esse vereador aqui, no que der e vier, como os
membros da mesa e os demais vereadores aqui. Só lembrando também, eu não sei como
que está ainda a situação, Sandro, não sei se você ainda responde pela Secretaria de
agricultura, mas lembrando aos produtores, não sei se ainda tem, mas tinha bastante
calcário agrícola, de emendas impositivas passadas, que está lá para retirar. O povo que
tiver interesse, estar procurando lá a Secretaria, comunicando lá, para ver se ainda tem
esse calcário disponível. Lembrando que tem que levar a análise de terra, para comprovar
a necessidade do produto, e poder estar sendo retirado lá. A questão do servidor público,
vereador Marcos Torres, o senhor é servidor público efetivo do município, o senhor sabe a
importância da valorização dos bons servidores, e nada mais justo do que dar o que a
Constituição Federal determina, que é a reposição salarial, que é um direito adquirido do
trabalhador. Nós, como trabalhadores, temos direitos adquiridos. Então, eu creio que que
os nobres colegas votarão também no projeto. Meu voto é certo, pode contar com meu
voto, também fui servidor e a gente sabe a importância de valorizar os bons servidores.
Tendo em vista também, que a gente não pode, por causa da lei 173, de aumentos, mas
assim que passar esse momento difícil do município, a gente está vendo que o servidor
público já chega aí, vamos colocar, de 9 para lá de perda salarial, até mais, se for juntar os
juros e correção monetária, até mais, que não foi dado nos mandatos passados. Isso é
importante também, só para ressaltar aqui. Muito obrigado, senhor Presidente”. 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 MARCIO
ANTONIO LOPES, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite Presidente, mesa,
colegas vereadores, nossos servidores, em nome do Alex cumprimentar a todos, público
presente, secretário, chegou o Júlio, bem-vindo. Quero registrar aqui os meus sentimentos.
Hoje é a missa de sétimo dia da família Mieis, do Mário Mieis. Também quero dar meus
pêsames a família Perim, Dalvina Pagotto Perim. Lembrar também do dia 5 do 1, um dos
vereadores de Conceição, Braz Mazoco, faleceu aos 92 anos, fez parte não dessa casa,
mas ele fez parte da Câmara de Conceição do Castelo. Quero também colocar uma
indicação aqui, Chris, ali perto do supermercado do Márcio Fiores. Ali tinha que tentar fazer
uma via na Beira Rio, porque quando tem dia de pagamento, final de mês, o trânsito ali fica
muito intenso. Propor de de repente ajudar, junto com o executivo, de fazer uma ponte,
fazer do estacionamento dele para o binário, ou reabrir uma Beira Rio atrás do
supermercado, sentido a agroambiental, que já tem uma passagem, falta pouca coisa para
estar abrindo, para tirar um pouco desse trânsito dali, porque ali é complicado. O vereador
Marcos Torres passa lá e sabe que realmente ali é muito crítico, o supermercado deu um
avanço bacana. Então, tem como melhorar, atender o pedido do empresário, para melhoria
do nosso trânsito. Quero fazer uma indicação também, de frente da Casa do Silencioso, da
gente fazer um afastamento naquele canteiro, e fazer um estacionamento de 45°. Ali é
muito perigoso, quem vem da BR e quer contornar para a Tapera, aqueles carros ficam
muito dentro da estrada. Ali tem área que pode ser feito o estacionamento de 45°. Quero
falar para vocês sobre o decreto do estado. Então, nossa próxima sessão vai ser na quintafeira, dia 18. Segunda é ponto facultativo, terça é feriado de Carnaval, quarta-feira toca
normal, as comissões que forem se reunir na quarta, na quarta-feira a gente trabalha, e na

quinta-feira, dia 18, é a nossa sessão. Por enquanto é só, e boa noite”. Em seguida, o
senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR AMILTON JOSÉ MARQUES
PACHECO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos, vereadores Presidente,
mesa diretora, Marcos Senna, funcionários, Alex, Chris, todos presentes, secretário
Sandro, Jaílson, Júlio, todos presentes, meu boa noite. Venho aqui na tribuna para poder
falar dessa indicação que eu fiz sobre a reestruturação do recapeamento do
asfalto, no trecho que liga a BR 262 a comunidade de São José de Viçosa e ao distrito do
Caxixe. Com o passar do tempo ficou muito deteriorado, cada vez mais. O secretário de
obras novo aí vai ter uma dor de cabeça enorme, porque vai tampar um buraco e abrir outro.
Sabemos que não é fácil. Também junto ao trevo, que se ponha um ponto de iluminação,
porque é grande a periculosidade ali, quando você faz uma simples manobra. Você tem
que praticamente parar seu veículo. E ali não tem iluminação desde quando eu me entendo
por gente. Todo mundo já passou por ali e sabe da necessidade daquilo. E as pessoas
também pedem uma ciclovia. Sabemos que está crescendo muito a quantidade de pessoas
que pedalam, Vereador Marco, você pedala, eu também, e sabemos disso. As pessoas
pedem que se faça isso. Então, quero deixar aqui meu apelo ao executivo, que se possa
fazer isso aí o quanto antes, tentar buscar um recurso, que seja federal, estadual, ou até
mesmo municipal, recurso próprio, se tiver em caixa. Sabemos que o apoio aqui dos nobres
edis da Câmara será em torno de 100%. Não vou me alongar muito, mas Vereador Marco,
concordo com o que você pôs aqui sobre o reajuste salarial do funcionário, é direito dele
mesmo, sabemos que a nossa perda já está muito defasada. O Vereador Ivanildo colocou
em torno de 9%, mas não são 9%, é muito mais. Eu já tenho 16 anos de casa sei que está
há bastante tempo defasado, mas também sei que a culpa não é da atual administração
hoje, que isso vem aí de longa data”. Em seguida, o Vereador Ivanildo de Almeida Silva
solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Me perdoar
também, porque o senhor também é servidor efetivo, e relatei do vereador Marco Torres e
esqueci de vossa excelência. Só para ressaltar aqui. Desculpa pela falha, acabei
esquecendo”. Em seguida, o Vereador Amilton José Marques Pacheco continuou o
seu pronunciamento: “Também concordo com o que o Vereador Marcos colocou aqui,
sobre o transporte de pacientes para Vitória. Às vezes, você ter um carro muito grande, até
para você andar lá dentro é difícil. Você já fez o mesmo trajeto muitas vezes, eu também já
fiz, e um carro grande cada vez vai ficando pior. Se for também para beneficiar várias
pessoas ao mesmo tempo, que se compre 2. Seria melhor, bem mais fácil para poder se
locomover lá dentro e dar mais atenção ao usuário do dia a dia. Quando você chega
realmente em torno de 8, 9 horas, a maioria já está liberada. Uma vem mais cedo, outra
mais tarde. Sabemos também que os veículos estão bastante deteriorados, o servidor Júlio
está aqui, que participa bastante disso daí”. Em seguida, o VEREADOR Marco Antônio
Torres Nascimento solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte
pronunciamento: “Como Vossa Excelência falou, também é motorista de profissão, e sabe
muito bem que um ônibus de 45, 50 lugares o que ele faz de consumo, às 2 vans ainda vão
gastar menos que ele. Muito mais rápido, mais ágil para os motoristas trabalharem dentro
de Vitória com elas, e eu falei, vai trazer muito mais conforto aos nossos pacientes. Vai
gastar um motorista a mais, mas com certeza vai trazer mais conforto à população. O que
gasta no salário de um motorista a mais, eu tenho certeza que compensa no consumo, em
relação ao combustível, a pneu, peças, porque do ônibus, vossa excelência também
conhece e sabe disso, senhor Presidente, é muito mais caro manter um veículo de grande
porte do que manter uma van. Nós sabemos disso, principalmente em relação ao consumo.
Obrigado”. Em seguida, o Vereador Amilton José Marques Pacheco concluiu o seu
pronunciamento: “Sabemos disso tudo aí, e também temos que saber como é a
capacidade da administração em querer esses veículos. Concordo plenamente com o que

o vereador Marcos pôs aqui, endosso totalmente suas palavras. É só isso, boa noite a
todos”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR WALACE
RODRIGUES DE SOUZA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos, vou
aproveitar a fala do veículo. Eu quero botar também, servidora Chris, para que você faça a
indicação de um veículo disponível aos domingos. Não sei se vai ter um motorista
disponível, mas se precisar, estou por aí também, porque os pacientes não precisam só
durante a semana, e sim aos finais de semana. Eu me vejo com muitas pessoas, vou
começar pelo tratamento do câncer. Se você tem 3 vezes na semana, no mês você tem 1
dia que é final de semana. Então, não tem veículo disponível. Fica a minha fala
sobre a área da saúde. Quero também parabenizar a todos os servidores públicos pela
conquista do aumento de salário, porque isso é direito de vocês, e como a fala do Marco
Torres esteve falando aqui, e quero parabenizar também a todos da casa, que estão de
acordo com esse aumento, que estão de acordo com o Prefeito. Como o nosso vereador
Amiltom falou, que não vem de gestão de agora, vem já de muitos anos atrás. E quero
deixar um recado também para aquela rua lá de São João, a rua João Mendes. Assim que
parar de chover, a prefeitura vai dar continuidade, a empreiteira vai dar continuidade na
obra que começou. Então, eu peço um pouquinho de paciência dos moradores, não é que
a prefeitura vai abandonar a obra não, e nem a empreiteira, mas é devido à chuva, porque
atrapalha muito. Ninguém quer trabalhar debaixo de chuva. O senhor trabalha debaixo de
chuva, senhor Presidente? Ninguém. Então, vai se molhar para quê? Deixa passar um
pouquinho a chuva, que vai dar continuidade ao trabalho. Quero deixar também, servidora
Chris, deixa como indicação aí, a iluminação pública, não sei se você vai estar de acordo
comigo, Marco, de São João até Viçosinha. É um lugar de muita pavimentação, o
pessoal caminha, o pessoal anda de bicicleta, e chega no horário das 6 da noite, é
impecável para você andar ali dentro. Você vai daqui para lá a pé, você se depara com
carro, você vem de lá para cá a pé, você se depara com bicicleta. E como é que você vai
ver alguém? Não tem nem como. Desde já agradeço todo mundo, muito obrigado, um
abração. Alex, um abraço a você também, meu amigo, estamos juntos e misturados, e seja
o que Deus quiser. Fui”. Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra a
VEREADOR ERIVELTO ULIANA, o qual declinou da palavra. Em seguida, o senhor
Presidente, concedeu a palavra a VEREADORA ALDI MARIA CALIMAN, que fez o
seguinte pronunciamento: “Senhor presidente da Câmara, Amilton, vereadores, e o pessoal
que prestigiar aqui na Câmara. Secretário de obras, você tem serviço, rapaz. Júlio César
Kaique, que está respondendo pelo transporte, essa dica do ônibus aí é show de bola, eu
assino embaixo. Eu achei bonitinho, Pimentinha, você me convidar para
assinar aquela indicação. É importante fazer aquela passagem, porque graças a Deus as
pessoas estão espertas, caminhando, trotando, bicicleta, aventuradas aos montes,
atividade física é o segredo. Eu acho muito importante fazer com que isso realmente seja
executado. A estrada de Alto Bananeiras realmente o pessoal está triste, está pedindo, está
suplicando, vários moradores. Hoje eu conversei com o secretário de obras e ele falou que
é prioridade. Então, acho que eles vão ser contemplados. Ele falou isso comigo hoje: olha,
conversei com o prefeito Paulinho, a estrada de Alto Bananeiras é prioridades. Quando
chove é lama, quando é sol, é poeira, muita poeira. O senhor Nicolau e o Edésio Falqueto
deixaram aquela estrada já para colocar asfalto lá em 88. A estrada estava top, tudo
direitinho e arrumadinho. Mas ainda vamos conseguir, Alexandre Filete. Hoje estive com a
Sirlene para saber como que foi primeira semana da educação, que é um desafio muito
grande, e todo mundo tem que participar, os pais tem que compreender, a sociedade tem
que compreender, porque não é fácil. Me coloco no lugar dos professores, meu Deus, que
loucura que é essa mudança, tem que se adaptar para conviver com esse vírus que está
aí. Aí a Sirlene explicou que a partir de março os alunos do ensino fundamental, vai

ser no formato híbrido, de revezamento. Uma semana um grupo estuda, outra semana
não, fica em casa. Os pais vão ter que estar também ajudando. A educação infantil, 3 dias
um grupo, e 2 dias outro grupo, aí na semana seguinte troca, quem ficou 3 dias, vai ficar 2,
e quem ficou 2, vai ficar 3. São as crianças da creche até 5 anos de idade. As crianças são
mais difíceis para entender esse negócio de ficar em casa uma semana inteira e outra não.
Então, eles estão estudando, tentando fazer o que é melhor para as crianças.
Então, acho importante os pais se envolverem dando opinião, ajudando, colaborando, não
só criticar, mas vamos ajudar para escolher a melhor solução. Foi colocado também que os
pais têm que assinar o termo de manifestação de interesse, para a criança voltar
presencialmente. A família ou responsável deve assinar o termo. Os pais têm que procurar
a secretária da escola, para assinar esse termo de que o filho vai voltar para a escola. É
muito importante isso. A outra questão também, que a gente está convivendo hoje, que é
complicado, é sobre a vacinação. Todo mundo esperando na expectativa. Iniciou a
vacinação no município em 19 do 1. A primeira pessoa a ser vacinada foi a Teresa,
porque é ela que vacina todo mundo. Hoje já tem 489 pessoas vacinadas no município. O
número de vacinados vai ser agora divulgado diariamente no boletim do coronavírus. O
primeiro grupo que foi vacinado, foi dos profissionais da saúde, e agora os idosos com 90
anos ou mais. É claro que o primeiro idoso com mais de 90 anos vacinado foi o Ambrósio
Falqueto, que já é centenário. Meu pai também já foi vacinado. Eu tenho que parabenizar
a secretária de saúde, através da secretária Marize, e toda a equipe, pelo empenho, pela
transparência, agilidade em atender a população. Vamos torcer para todo mundo ser logo
vacinado. Hoje na A Tribuna tem o cronograma de vacinação. Até março tem outro grupo
de 85 anos ou mais, e assim por diante. Esses dias perdemos pessoas, entes queridos. A
dona Dalvina, 97 anos, mãe de 12 homens e 3 mulheres. Ela era uma pessoa, esposa do
senhor Deolindo Perim, que convivíamos muito lá em 82, mais com o esposo. O sucesso
da família se deve a essa mulher. Minha mãe sempre afirmou que atrás de um grande
homem, existe uma grande mulher. Ela sempre falava que a mulher constrói. Então, a dona
Dalvina, apesar de não aparecer, foi fundamental no sucesso dessa família, que é bem
sucedida hoje. Uma mulher silenciosamente, discretamente, mas que fez toda a diferença
na vida desses filhos e da sociedade. Uma mulher empreendedora sem aparecer. A outra
pessoa que vou lembrar aqui é o Mário Mieis, o pai do nosso colega Gelson. Eu penso
assim, que Deus, muitos desses vovôs, partiram com essa doença, com esse vírus, sem
despedir, lá sozinhos, aí foram para o outro lado e estão lá tristes. Aí Deus pensou assim:
eu tenho que trazer alguém para animar esses vovôs, essas pessoas que vieram assim tão
de repente. Aí levou o Mário com a sanfona dele para alegrar o céu. Eu entendo assim,
porque ele gostava de alegrar as pessoas, com aquela sanfona dele. Então, está lá no céu
alegrando aqueles vovôs que tiveram que partir sem ninguém, sem um velório. Muito
complicado. A outra pessoa também que partiu foi o Braz Mazoco, ia fazer 91 anos, mas
era uma pessoa ativa. Comprou um carro ano passado, tinha uma história, tinha sonhos
ainda, mas essa doença levou. A outra pessoa também que partiu foi o Alcides Pereira
Pinto. Lembro que eu conheci esse senhor no hospital. Eu não sei quanto tempo ele
trabalhou no hospital, mas ele trabalhou no hospital. Ele partiu, não foi a doença do corona,
e ele foi velado aqui e foi sepultado no cemitério de Santa Isabel, onde os pais e
os familiares deles estão. Então, é isso, agradeço a atenção de vocês e vamos para frente”.
Em seguida, o senhor Presidente, concedeu a palavra a VEREADOR FRANCISCO
CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos,
senhores e senhora vereadores, público aqui presente, internautas e ouvintes. Quero
externar aqui verbalmente os meus sentimentos de pesar pelo passamento também de
algumas pessoas que já foram citadas aqui, por vereadores que me antecederam,
especialmente os últimos aí, muito conhecidos, seu Braz Mazoco, seu Pereira, dona

Dalvina Perim e o Mário Mieis. Realmente a pandemia tem ceifado vidas de muitas
pessoas e de muita importância, principalmente pessoas que ajudaram muito a construir
essa cidade e fizeram a história dessa cidade. Eu sempre digo que ajudaram a construir
em momentos muito mais difíceis do que hoje. Então, externar aqui publicamente os meus
sentimentos, embora já o tenha feito por escrito a algumas famílias. Sugeri a vossa
excelência, vereador Marcos Torres, quando o senhor falou aqui da aquisição dos veículos,
das 2 vans em substituição, enfim, eu vi toda uma lógica na sua fala, e com propriedade,
porque você trabalha nisso há muito tempo. Faço uma sugestão. Acho que vossa
excelência não solicitou, mas se eu fosse Vossa Excelência faria uma indicação, para que
isso fique registrado por escrito junto ao executivo e para vossa excelência. Se quiser, eu
gostaria inclusive de assinar junto a vossa excelência. Obrigado. Fazer uma fala agora em
relação a fala do vereador Márcio Lopes na sessão da semana passada. Durante a semana
passada e esta semana também eu fui abordado por algumas pessoas, a princípio achei
que era tom de brincadeira, até de gozação, mas que quando a terceira pessoa me abordou,
me pareceu que a coisa era diferente do que eu pensava. E aí eu vim ontem
a Câmera, sabendo mais ou menos do que se tratava, e hoje eu pedi uma cópia da ata,
onde o vereador coloca, em seu discurso “mas estou aqui desde o dia 4 de janeiro. Quando
eu peguei essa casa, não tinha nem café para a gente tomar, não tinha nada, não foram
feitas licitações de nada. Nossos funcionários estão aqui de prova”, envolveu o nome dos
servidores, “e só estão trabalhando hoje juntamente com o Brás Bozze, juntamente com
a FMZ, porque recorremos a eles”. Eu quero esclarecer o seguinte, se essa fala foi no
sentido de agredir a mim, que fui o presidente da Câmara e fiz a gestão até o dia 31 de
dezembro de 2020, para começar, como o vereador Marco Torres já citou aqui, ficou no
caixa da Câmara 2 milhões e 808 mil reais, e alguns centavos a mais. Essa afirmação é
mentirosa, porque nem café faltou. E eu vou dizer aqui a todos, ontem eu estive aqui, andei
sala por sala, conversei com todos os servidores, todos os servidores estavam aqui, e todos
eles me disseram que não faltou absolutamente nada para que o trabalho fluísse a partir
do dia 4 de janeiro de 2021. Então, é mentira a afirmação. O que faltou durante um período
estimado de uma quinzena de dezembro, foi o café em grão, que é usado nas 2 máquinas
de café, isso realmente acabou durante um período aí talvez de 2 semanas, 15 dias. E nós
já temos 40 dias decorridos em 2021, e o café em grão ainda não foi comprado, mesmo
tendo 2 milhões e 808 mil em caixa. O café em grão terminou como outros produtos
poderiam ter terminado, e a licitação de vários produtos aqui da Câmera ocorre durante o
mês de janeiro, por um levantamento que é feito pelos setores competentes, e uma licitação
que é única, visando a quantidade para o ano todo, que porventura são entregues em
parcelas pelas empresas vencedoras da licitação. Então, a afirmação é mentirosa, é
caluniosa. Se tentou me atingir com isso, deu com os burros n'água. E eu estou aqui
afirmando publicamente”. Em seguida, o VEREADOR MARCIO ANTONIO LOPES
solicitou falar aparte, mas foi negado pelo VEREADOR FRANCISCO CARLOS
FOLETTO, o qual concluiu o seu pronunciamento: “Não vou te dar aparte, o senhor não
pode falar durante a minha fala, eu não estou te dando aparte. Se não foi esse o sentido da
fala, Vereador, o senhor esclarece depois. Mas o que está escrito aqui na ata, e o que as
pessoas vieram falar para mim no meio da rua, não é esse o sentido. Então, não adianta
vir querer descaracterizar uma gestão que eu fiz com todo zelo e cuidado. Posso ter tido
alguns equívocos como todo mundo tem, posso ter tido erros como todo mundo tem, mas
nunca agi de má fé, nunca usei da minha representatividade, da minha cadeira em
que ocupava de Presidente, para querer ser melhor ou maior que ninguém. Está aqui de
prova o vereador Marco Torres, que foi meu colega na legislatura passada, e eu
deixo aberto a todos vocês que quiserem buscar os outros colegas que não estão mais
aqui. Então, eu acho, vereador Márcio Lopes, que quando foi dito que a eleição tinha

acabado, que a página tinha sido virada, não me parece que é isso que está acontecendo.
Vossa excelência inclusive me procurou durante o mês de dezembro, veio com a sua filha,
sentou comigo na sala da presidência, falamos de eleição de mesa diretora, eu fui sincero
com Vossa Excelência, fui honesto com vossa excelência, fiz o que eu tinha dito a vossa
excelência, em relação a eleição da mesa, mas assim, se muda a maneira de ser, e acha
que vai me atingir com coisas desse tipo, eu estou preparado. Inclusive eu soube que
disseram que tem que me matar. Eu quero ver se as pessoas que disseram isso, e eu vou
chegar lá, está me faltando pouca coisa, talvez uma pessoa para comprovar isso em
depoimento, eu quero ver se as pessoas que disseram isso serão homens no sentido de
caráter, de personalidade, de honrar que disseram isso na frente dos delegados de polícia
civil e polícia federal. Eu não tenho arma, eu não ando armado, eu não tenho carro blindado,
eu não mudo minha rota e eu ando dentro dessa cidade, sem me esconder de ninguém. Se
tem que me matar, vai ser relativamente fácil. Só que assim, tem muita gente sabendo
disso. Eu espero que as pessoas tenham a hombridade de assumir que disseram isso.
Vamos ver onde é que nós vamos chegar. Obrigado e boa noite”. Após o término da fala
do Vereador Francisco Carlos Foletto, o senhor Presidente solicitou dos assessores
de plenário que fosse feita uma cópia de todas as licitações realizadas no mês de
janeiro, e enviadas para cada Vereador. Também fez a seguinte fala: “As coisas que
ele me falou de ser burro e de matar, ele tem que provar. Eu tenho certeza absoluta, e
tenho minha família como prova de que não falei”. Não havendo mais nada a ser tratado, o
Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às 20 horas e 20 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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WALACE RODRIGUES DE SOUZA – 2º Secretário
ERIVELTO ULIANA
FRANCISCO CARLOS FOLETTO
IVANILDO DE ALMEIDA SILVA
LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA DE SOUSA
MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO
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