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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos 07 dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, 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. Em seguida, o senhor Presidente convidou a Vereadora Aldi
Maria Caliman, para proceder a leitura do Evangelho de Mateus, Capítulo 05, versículos 13 a
16, da Bíblia Sagrada, e pediu que todos ficassem de pé para ouvir a leitura. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Sessão Ordinária, ocorrida no dia 31 de maio
de 2022, 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 268/2022, oriundo do Prefeito Municipal,
Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, o qual encaminha, em anexo, o Decreto
nº 4.088/2022, que dispõe sobre a nomeação para cargo comissionado de Secretário
Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, o senhor Gilberto Bravim Zanoli, nos termos da
Lei Municipal nº 666/2005; Ofício SEMMAM nº 148/2022, oriundo da Secretária Municipal de
Meio Ambiente, Sabrina Silva Zandonade, a qual solicita o uso da Tribuna Livre, na Sessão
Ordinária do dia 07 de junho de 2022, para tratar de assuntos de interesse municipal;
Indicação nº 039/2022, de autoria do Vereador Marco Antônio Torres Nascimento, o qual
indica o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino
Mineti, para que realize a aplicação de fresa asfáltica, na rua Fioravante Filete, no bairro
Providência; Ofício CMVBF nº 051/2022, oriundo do Vereador Francisco Carlos Foletto, o
qual parabeniza o Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti,
pela nomeação do senhor Gilberto Bravim Zanoli, como secretário municipal de Obras e
Infraestrutura Urbana, e da senhora Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzocco, como
secretária municipal de Educação. Em seguida, o Senhor Presidente passou para o PEQUENO
EXPEDIENTE e concedeu a palavra ao VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o
seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa
casa, público presente, radiouvintes e internautas. Quero fazer um comentário, que eu fiz questão
de encaminhar um ofício ao prefeito municipal, parabenizando pelas 2 nomeações de Secretarias,
que aconteceram agora na semana passada. A Sirlene já vinha respondendo pela Secretaria, em
caráter interino, e por questões técnicas, jurídicas, legais, ela não poderia continuar respondendo
como secretária. E aí, o prefeito sabiamente a convidou, conversou, e eu devo dizer a todos aqui,
que a Sirlene acabou abrindo mão de alguma condição financeira que ela teria, como professora,
como pedagoga, para poder continuar o trabalho na Secretaria de Educação. Então, eu quero
publicamente aqui parabenizá-la por essa atitude, não é fácil hoje em dia alguém abrir mão de
dinheiro para ocupar um cargo público, encerrado de tanta responsabilidade. O CPF dela responde
por todo e qualquer situação são da Secretaria de Educação, e a educação de Venda Nova, que
tem há muito já um trabalho brilhante, um trabalho muito sério, a gente vê que os nossos alunos
sempre se destacam nas provas, no Enem, enfim, valorizando muito o próprio município. E isso
tem um reflexo direto na sociedade. Se você tem um povo bem educado, você tem uma sociedade
boa, que corresponde a essa educação. Então, parabenizar o Paulinho pela nomeação, pela
efetivação da Sirlene, e a própria Sirlene, por ter aceito principalmente nessas condições. E
parabenizar também pela nomeação do ex-colega de bancada aqui, o Gilberto Zanoli. Como todos
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nós sabemos, o Gilberto é um cara que é profissional de carreira da Prefeitura, concursado, e
sempre esteve ligado à área de obras, como fiscal. Um cara que tem absoluto domínio, sempre
participou aí dos conselhos, que envolvem todas as decisões relativas a parte de obras na cidade,
tem um absoluto domínio da Secretaria, já foi secretário, em outras oportunidades, e eu tenho
absoluta certeza que, na ausência do Alexandre, que se retira por questões pessoais, o Gilberto
vai ser um baluarte respondendo pela Secretaria de Obras. Sempre digo, é uma Secretaria grande,
uma Secretaria complicada, não é a maior em número de funcionários, a maior é exatamente a da
Sirlene, que tem praticamente metade dos funcionários do quadro da Prefeitura, mas é uma
Secretaria que, assim que você ajeita ela no começo do ano e começa, ela não te dá tantos
problemas. A Secretaria de Obras, a meu ver, é a mais complexa sob o aspecto de demanda e de
improvisos, de imprevistos. Então, uma pessoa com um conhecimento, como o Gilberto tem, uma
pessoa com a capacidade de trabalho que o Gilberto tem, a gente já está vendo isso na cidade,
algumas pequenas ações dele, eu já posso citar uma, que eu vi ontem inclusive, que até liguei para
ele hoje para parabenizar, que é um novo estacionamento que ele está fazendo lá do lado do
primeiro trevo da BR. Então, tem a percepção, tem uma capacidade. Nós podemos vivenciar isso
aqui, na nossa dinâmica, no nosso convívio com ele, enquanto Vereador, opinando em todas as
questões que envolviam parte de obras da cidade. Então, eu acho que o município, nesse
momento, está muito bem servido, e tenho absoluta certeza que o Gilberto vai dar conta e vai
deslanchar. O desafio é grande, ele sabia disso, mas todos nós aqui já dissemos a ele, que ele vai
ter o nosso apoio irrestrito, e é isso que eu espero também do executivo, e tenho certeza que vai
acontecer, senão, o Paulinho não teria convidado ele para assumir uma Secretaria de tal
envergadura, com tanta demanda, e que é tão importante para a cidade. Então, parabéns a todos
os 2, que sejam bem-vindos nessas novas funções, a Sirlene nem tão novo, e que conte com o
apoio dessa Câmera, eu tenho certeza que não vai faltar apoio de nenhum dos vereadores aqui.
Muito obrigado”. Não havendo mais vereadores inscritos para pronunciamento, e antes de passar
para a Ordem do Dia, o senhor Presidente mencionou que hoje foi lido o Decreto 4.082/2022, no
qual dispõe sobre a nomeação do Vereador Gilberto Bravim Zanoli, como secretário municipal de
Obras e Infraestrutura Urbana, e que, com isso, na próxima sessão, dia 14 de junho, será
empossado o novo suplente de Vereador, Marco Antônio Grillo. 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: Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº 044/2022, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que dispõe sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o
exercício financeiro de 2023, e dá outras providências, com apresentação de uma emenda
aditiva; Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº
046/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito
especial – Fundo Municipal de Investimento; Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
pela aprovação do Projeto de Lei nº 048/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
dispõe sobre abertura de crédito especial – Secretaria Municipal de Educação; Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº 049/2022, de autoria
do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito especial – Secretaria
Municipal de Assistência Social; Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 050/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
dispõe sobre abertura de crédito especial – Secretaria Municipal de Assistência Social;
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº
051/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito
especial – Secretaria Municipal de Assistência Social; Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº 052/2022, de autoria do Poder Executivo
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Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito especial – Gabinete do Prefeito. Em seguida,
o senhor Presidente colocou em única discussão, a Emenda Aditiva, constante do Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 044/2022, e concedeu a palavra ao
VEREADOR IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite
senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Senhor Presidente, nós incluímos essa emenda, que está em discussão, na Comissão
de Finanças e Orçamento, em conversa, eu, o vereador Chico e o vereador Gilberto, mas na
reunião de comissão passada, o vereador Gilberto, por estar licenciado, não esteve presente, na
qual o Chico presidiu a sessão de comissões, e nós decidimos por unanimidade aprovar essa
emenda, e integrar a LDO, para garantir as nossas emendas impositivas, que vem mais uma vez o
executivo não nos dando esse direito de indicar, de fazer essas emendas positivas de 1.2% do
orçamento. Foi feito pelo nosso procurador da Câmara, com toda a orientação jurídica dele, foi
incluída com toda a orientação jurídica dele, e a gente conta com os nobres vereadores para votar
essa garantia, que é a única garantia que nós vereadores temos, de fazer que vai ser cumprida.
Ela tem que ser cumprida em detrimento da lei. As outras são indicações, que a gente tem que
aguardar a boa fé do executivo, entender por bom modo nos atender. Mas essas são as garantias
que nós vereadores temos, de dentro do orçamento, direcionar e ter a garantia do cumprimento
delas. Senhor Presidente, só aproveitando a matéria, vou falar sobre os outros créditos especiais.
Eu também, e o vereador Francisco Carlos Foletto, nós entendemos por liberar esses créditos, pois
são importantes, são providos do fundo a fundo do estado, do fundo Cidades, e também de um
superávit financeiro que o município teve no exercício. Então, a gente abriu esses créditos
especiais, para garantir uma agilidade para o executivo, de execução do que foi aqui apresentado
para nós. Mas a gente aguarda que eles sejam cumpridos, não que eles sirvam de montante para
o final do ano, para integrar mais não sei quantos milhões de saldo em conta. É só isso, senhor
Presidente, mais uma vez essa casa comunga com a parceria com o executivo, com o bem-estar
dos nossos munícipes, porque a gente está aqui todo mundo por Venda Nova, mas a gente também
aguarda uma sensibilidade do executivo, com tanto dinheiro em caixa, e com tantos problemas que
o município enfrenta, o município também ver o melhor jeito de usar esse dinheiro, trazendo
infraestrutura e sanando os problemas da nossa população vendanovense. É só isso, senhor
Presidente, muito obrigado a todos”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao
VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Eu quero
apenas complementar a fala do vereador Ivanildo, com relação à questão das emendas impositivas.
Primeiro, dizer que esse nome impositivo, às vezes ele soa mal um pouco. Na verdade, essa foi
uma ideia que alguns vereadores tiveram na legislatura passada, se eu não me engano esse é o
terceiro ou quarto ano, e que foi uma ideia boa. Essas emendas que nós fazemos, chamadas de
impositivas, são emendas que, primeiro elas têm que ter legalidade. Então, nenhum vereador aqui,
diante desse 1,2% do orçamento, fica querendo fazer mágica com o dinheiro público. Isso não
existe. As emendas são propostas, e elas têm que passar pelo crivo da legalidade. Então, a primeira
coisa é essa, nenhum dinheiro é direcionado para ser aplicado de maneira ilegal. Segundo, esses
anos que se passaram, em que a gente tem essa oportunidade, eu tenho observado que os colegas
têm sentado à mesa, teve um ano, acho que no primeiro ano, se não me engano, que nós
convidamos todos os secretários de todas as pastas, Marquinho está concordando comigo aqui,
convidamos todos os secretários para discutir conosco. É um valor que não é tão grande, 1,2% do
orçamento, isso hoje dá algo em torno de pouco mais de 1 milhão, são cento e poucos mil reais
para cada Vereador, num orçamento aí de cerca de 80 milhões, mais ou menos. Então, a gente
discute com os secretários, para ouvir deles a necessidade de alguma coisa específica. Essa
discussão sempre foi extremamente salutar, tanto para nós vereadores, quanto para o próprio
secretário, quanto para o próprio executivo, e também uma discussão interna entre a gente. Como
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50%, por exemplo, tem que ser aplicado na saúde, e esse modelo é um modelo que nós nos
baseamos, quando aprovamos a lei, no modelo estadual e no modelo federal, de que 50% fosse
aplicado na saúde. A gente conversa aqui interiormente também, entre os vereadores, e
procuramos adequar a vontade de cada um, aos valores que cada um tem, porque, às vezes, se
picotar muito isso, a gente acaba não conseguindo ajudar da maneira como gostaria a uma ou outra
entidade, ou a própria Secretaria. Então, a gente discute internamente entre os vereadores, para
que a gente possa juntar ideias, e com isso juntar um pouco mais dessas indicações, desses
valores, para que se tenha uma boa adequação, e uma boa atuação desse dinheiro depois, dentro
da Secretaria. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não estava trazendo isso, nós fizemos a
emenda na comissão, no dia de ontem, e a gente espera a aprovação de parte dos colegas, para
que a gente possa então, mais no final do ano, na hora de votar o orçamento, que a gente possa
fazer mais uma vez essa discussão em conjunto, e levar o melhor para a sociedade de Venda Nova
do Imigrante. O meu voto é favorável à emenda, e obviamente serei favorável ao projeto, e conto
com a colaboração dos colegas”. Não havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor
Presidente colocou em única votação, a Emenda Aditiva, constante do Parecer da Comissão
de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 044/2022, sendo aprovada por unanimidade. Em
seguida, o senhor Presidente colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 044/2022,
conforme emendado, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em primeira votação,
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em primeira
discussão, o Projeto de Lei nº 046/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou
em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou
em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 048/2022, e não havendo manifestação dos vereadores,
colocou em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente
colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 049/2022, e não havendo manifestação dos
vereadores, colocou em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 050/2022, e não havendo
manifestação dos vereadores, colocou em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em
seguida, o senhor Presidente colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 051/2022, e não
havendo manifestação dos vereadores, colocou em primeira votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei
nº 052/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em primeira votação, sendo
aprovado por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou para a
TRIBUNA LIVRE, e concedeu a palavra a Secretária Municipal de Meio Ambiente, SABRINA
SILVA ZANDONADE, que fez o seguinte pronunciamento sobre o “Dia Mundial do Meio Ambiente”:
“Boa noite a todos. É uma satisfação estar hoje aqui nessa casa, para falar de uma data muito
importante para todos nós, o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, foi domingo. Uma data
que nos convida a refletir sobre o que temos feito e o que podemos fazer para cuidar da nossa
casa, a nossa casa que ultrapassa as paredes das nossas residências, a casa que envolve tudo o
que a gente vê, até mesmo o que a gente não vê, as florestas, a água, o solo, o ar, os animais, as
estruturas urbanas, as pessoas. Tudo está integrado e faz parte do meio ambiente. Então, as
nossas ações do dia a dia vão refletir na qualidade ambiental e na qualidade de vida de toda a
sociedade. Foi pensando nisso que a Secretaria de Meio Ambiente planejou então uma semana de
atividades, para incentivar a adoção de uma atitude muito simples, uma prática muito simples, que
é a separação de resíduos e a participação na coleta seletiva. Então, na segunda-feira a gente deu
início à campanha “Cidade Limpa - cuide do seu lixo”, que nesse momento está tendo o foco na
separação dos resíduos. Então, nós preparamos um material informativo, uma cartilha sobre coleta
seletiva, que vocês vão estar recebendo também, estamos fazendo divulgação com o carro de som,
estamos fazendo vídeos com a associação de catadores para divulgar nas redes sociais, tudo no
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intuito de ampliar a participação da sociedade, como um todo, na coleta seletiva. Estamos contando
para essa campanha com a participação dos alunos, enviamos o convite para todas as escolas,
contando com a parceria das escolas, e também com a Ascaveni, o Noel está aí presente e tem no
nos ajudado junto com outros associados. Então, nós iniciamos na escola do Caxixe, na segundafeira, já fizemos um trabalho bacana lá, no entorno da escola, conversando com os moradores,
visitando porta a porta, para orientar as pessoas de como estar fazendo essa separação e como
estar participando da coleta seletiva. Hoje estivemos na comunidade de Vargem Grande, estive lá
com a sua mãe, Presidente, ela está ansiosa para começar a participar da coleta seletiva lá na
comunidade, e estivemos também na parte da tarde com a escola Fundação, fazendo o trabalho
ali no bairro Vila da Mata. Amanhã as atividades vão ser na escola Domingos Perim e na parte da
tarde com a escola Coopeducar. No dia 9 continuamos com a com a escola Liberal Zandonadi, e
no dia 10 com os alunos do Ifes. É muito bacana envolver os alunos nessa conversa com os
moradores, para a sensibilização para a separação dos resíduos. E por que uma campanha
incentivando a separação de resíduos, se a coleta seletiva já existe há um tempo aqui no município?
Ela iniciou em 2010, lá no bairro Vila da Mata, Providência, e aos poucos ela foi se ampliando, e
hoje ela está praticamente em toda a área urbana do município. Mas é importante ainda a gente
ter essas ações de conscientização. O Noel esteve aqui poucas semanas atrás, fazendo uma
prestação de contas da Ascaveni, e passou para gente que no ano passado, nós conseguimos
encaminhar para a reciclagem 527 toneladas de resíduos. Mas também no ano passado nós
geramos 4880 toneladas de residindo úmido, geramos não, encaminhamos para o aterro sanitário.
Então, a gente percebe que o que a gente hoje consegue encaminhar para a reciclagem, é cerca
de 11% de todo o lixo que a gente gera no município. Claro que a maior parcela desse lixo é
composta por resíduos orgânicos, mas a gente tem estudos aí que que no mínimo 20% do resíduo
gerado, é uma parcela de resíduo reciclável. Então, isso significa que a gente pode dobrar essa
quantidade de resíduos que a gente encaminha hoje para a reciclagem. E para isso é super
importante a participação de toda a população. Então, muitas pessoas têm a informação, mas por
um motivo ou outro ainda não fazem a separação de resíduos. E assim, cada embalagem, cada
papel, cada copo, toda a embalagem é importante. Então, quem não está participando ainda, é
claro que está fazendo falta. Quando a gente separa o plástico, isso chega lá na associação, e da
parcela de plástico, a gente ainda tem mais 14 separações dentro do plástico. Então, para a gente
formar os fardos, para que a Ascaveni consiga realizar essa comercialização, é necessário muito
material. E a coleta seletiva traz vários benefícios. Por que não participar? Um dos benefícios que
ela traz é a redução dos resíduos que são encaminhados para o aterro. Então, a gente tem a nossa
coleta seletiva aqui, é até importante a gente destacar, que algumas pessoas, pelo fato de não ver
aquelas lixeiras coloridas, para a separação específica, elas acham que no município não tem a
coleta seletiva, mas existe um tipo de coleta seletiva mais simples, que é a coleta seletiva binária,
que é a separação dos resíduos secos, e dos resíduos úmidos, que é o que acontece aqui. Os
resíduos úmidos vão para o aterro, como eu falei, foram quase 5000 toneladas de resíduos
encaminhados para o aterro, e os resíduos recicláveis vão para a associação de catadores. Então,
um benefício é diminuir essa quantidade de resíduos que a gente encaminha para o aterro.
Deixando de mandar resíduo para aterro, a gente deixa de colocar resíduo no meio ambiente, que
por mais que o aterro tenha os seus controles ambientais, é uma área que depois ela vai ter uma
restrição de uso, esse resíduo vai ficar lá por anos, por milhares de anos o vidro fica lá, o plástico
mais de 400 anos. Então, são áreas que ficam praticamente perdidas, que tem muita restrição
quanto ao seu reaproveitamento. Outra questão é que isso tem um custo, enviar os resíduos para
o aterro tem um custo. No ano passado esse custo ficou em R$ 755.500,00, transporte e aterro
sanitário. Quando a gente soma isso ao custo da coleta, isso vai para R$ 1.330.000,00. E todo esse
custo precisa ser dividido com a população. Afinal, somos nós que geramos o lixo. Então, existe
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uma lei federal que nos obriga a dividir esse custo com a população. Até algumas pessoas
passaram a receber o carnê só da taxa de coleta de lixo, não é do IPTU, é da coleta de lixo, aonde
o serviço de coleta está indisponível. Então, o custo acaba voltando para a gente, que na verdade
somos nós que geramos o lixo mesmo. Também um outro benefício, é diminuir a extração de
recursos naturais da natureza, a reciclagem ela usa menos energia, menos água, além de todo o
benefício social que nós temos, e que é um fato bem importante para nós. Aliás, hoje dia 7 de junho,
é o dia nacional dos catadores de materiais recicláveis. Já estive com eles hoje, com parte deles.
Noel, mais uma vez a gente gostaria de agradecer esse trabalho super importante que a Ascaveni
desenvolve aqui no município, agradecer por ter retirado 530.000 kg de resíduo do meio ambiente,
não ter permitido que isso fosse aterrado no meio ambiente, enfim, vocês desenvolvem um trabalho
de extrema importância, e sem o trabalho de vocês, a gente não conseguiria dar a destinação
correta para os resíduos. Mais uma vez fica aqui registrado os meus parabéns a todos vocês. Lá
no início, quando a associação foi formada, a prefeitura prestou todo o apoio, foi um processo
desenvolvido em etapas. Hoje a gente tem orgulho de ver a independência de vocês, atuando como
verdadeiros e empreendedores mesmo, buscando sempre mais, e a gente vai estar sempre
apoiando essa causa. Tudo o que a prefeitura puder ajudar, a gente vai estar ajudando. A gente
quer ampliar, a associação presta o serviço de triagem, estamos no início ainda, mas já estamos
conversando sobre ampliar o serviço da associação, e quem sabe ela não possa também fazer o
serviço de coleta, além do serviço de triagem? Então, também estamos já no planejamento de um
novo local, com uma estrutura mais adequada para vocês. Com isso a gente cada vez melhora
esse trabalho da coleta seletiva. Outra ação também da semana de meio ambiente, que a gente
destaca, é a ampliação da coleta seletiva. Como eu falei, ela já está praticamente em toda área
urbana, e aí nesse mês de junho nós estamos fazendo o trabalho de sensibilização, para a partir
de julho a gente ampliar para as comunidades de São José do Alto Viçosa, de Vargem Grande e
de São Roque. Então, teremos mais 3 comunidades que passarão a contar com esse serviço de
coleta seletiva também. Também na programação da semana de meio ambiente, amanhã teremos
uma palestra sobre gestão municipal ambiental para os alunos da Faveni, para os alunos de
engenharia ambiental e engenharia civil, eles estão até desenvolvendo um trabalho nessa área de
resíduos, hoje estão até com uma apresentação de teatro, e a gente vai culminar com essa palestra,
e também iremos participar da mesa redonda promovida pelo Ifes, “Uma só Terra - como desfrutar
e cuidar do que é de todos”. Então, iremos encerrar a programação da semana de meio ambiente,
buscando levar essa mensagem que a ação de cada um é muito importante sim. Quem não
participa da coleta, nunca é tarde para começar, vamos começar a separar os resíduos, para que,
quem sabe, no ano que vem a gente possa voltar aqui, com outros dados bem maiores, da
quantidade de resíduos que a gente conseguiu retornar para a cadeia da reciclagem. Destacar que
essa campanha, “Cidade Limpa”, ela está tendo um início, mas a ideia é que a gente continue
conversando com outros grupos, conversando com as igrejas, conversando com as agentes de
saúde, e falando também sobre a destinação de outros resíduos, não só dos resíduos recicláveis,
mas também de outros tipos de resíduos. Não vamos esquecer também da coleta do lixo úmido. A
gente já está estudando as rotas, já vimos que a gente precisa de fazer modificações, nas rotas
tem umas lacunas que precisam ser resolvidas, de forma que a gente consiga também ampliar a
rota do lixo úmido. A gente tem a comunidade Alto Lavrinhas, tem Madalena, tem lá no Cosme
Ambrozim. Então, a gente ainda tem comunidades que a gente pode conseguir oferecer esse
serviço da coleta do lixo úmido. Aproveitando também para falar sobre outros trabalhos que estão
em andamento, na Secretaria de Meio Ambiente. A gente conseguiu retornar com o programa de
incentivo à conservação de água. Ele foi criado pela lei 12.205 de 2015, e esse ano retornamos
com o programa. Estamos com o cadastro aberto para a doação de mudas, para os proprietários
rurais que tiverem interesse em fazer o reflorestamento de suas nascentes, de córregos, e estamos
ATA COM ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Estado do Espírito Santo
Ano 2022

trabalhando também com outro objetivo desse programa, que é o cadastramento das nascentes.
Então, definimos 2 áreas para a gente iniciar esse trabalho, desse mapeamento, que é a microbacia
do Alto Bananeiras, e de São José do Alto Viçosa, que são 2 regiões importantíssimas para nós,
porque interferem, contribuem, são regiões que fornecem água para o abastecimento público da
cidade. Então, já iniciamos o trabalho, já estivemos na propriedade de seu Angelim, do Lucrécio
Falqueto também, já estamos começando a mapear, para diagnosticar todas as nascentes, ver qual
é a situação de cada uma delas, até para traçar ações futuras, para a conservação desse bem tão
precioso, que é a água. Uma outra ação também é a adesão ao Proesam, que é um programa do
estado, de sustentabilidade e apoio aos municípios. É um programa que a gente está recebendo
recurso, que vai possibilitar a ampliação da equipe técnica da Secretaria, até já passou por aqui
uma legislação sobre isso, e a gente tem um quadro de metas para cumprir. São mais de 30 metas
para a gente cumprir dentro desse programa, que alcançando essas metas, a gente passa a
receber também mais recursos para investimentos. Vem muita coisa boa por aí. Nessas metas tem
plano municipal de Mata Atlântica, tem programas de incentivo a energias renováveis, enfim,
estudos para áreas prioritárias de conservação, metas também na área de resíduos. São metas
nas diversas áreas, que vão trazer muitos benefícios e um fortalecimento da gestão ambiental como
um todo. Outra coisa que eu gostaria de destacar, é que a gente está com a comissão de estudos
de avaliação da APP urbana. Recentemente nós tivemos aqui a aprovação da lei 1.468 de 2022,
que é a que define as APPs urbanas, em área urbana consolidada. A princípio a gente tem a
questão dos 15 metros, mas é importante destacar que não são todas as APPs que passam a ter
15 metros. A legislação federal, o Código Florestal, permitiu ao município legislar somente sobre
as APPs de áreas urbanas consolidadas. E aí, a gente precisa atender também critérios da
legislação, para que a gente defina o que é área urbana consolidada. São 5 critérios. Então, a gente
está fazendo essa comissão, que é formada por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente,
Secretaria de Obras, Assistência Social, Defesa Civil, e representantes do jurídico, e já estamos na
nossa terceira reunião, e iremos definir então um mapeamento, uma demarcação, de onde são
essas áreas, já que elas não são em todo o município. Então, o pessoal que tem interesse em estar
adquirindo terrenos, que englobam áreas de APP, em estar realizando construções, primeiro
busquem orientações na Prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, na Secretaria de Obras, para
evitar problemas futuros, porque não é toda área de APP que passou para 15 metros. Outra ação,
que a gente também está retomando com a revitalização dos jardins, a Taiane, que está aí
presente, que é a coordenadora de apoio técnico lá da Secretaria, está nos ajudando muito nessa
ação. Estamos fazendo a limpeza das palmeiras, a modificação de alguns canteiros, para estar
harmonizando mais o paisagismo urbano. E também estamos trabalhando a ampliação das
atividades de impacto local. A gente tem as atividades de impacto local, cujo o licenciamento é de
competência do município, e ainda a gente tem as atividades que são de competência do estado.
A gente está tendo uma oportunidade de fazer a revisão dessa legislação, para trazer ainda mais
para a nossa realidade, as regras de algumas atividades. Então, gostaria de encerrar, mas essas
são as nossas ações, para comemorar a semana de meio ambiente, e para apresentar um pouco
das atividades que estão sendo realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Agradeço a
oportunidade e me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Boa noite”. Em
seguida, 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, funcionários dessa casa, público presente,
radiouvintes e internautas, na pessoa do Jânio, grande amigo aqui nos prestigiam nessa noite, Iago,
presidente associação da feira familiar, Noel, como sempre batendo o cartão aqui, toda terça-feira.
O engraçado do Noel, senhor Presidente, é que quem trabalha são os outros funcionários lá
Ascaveni, mas ele também recebe elogios, nunca vi isso. Ele é elogiado de tabela, mas com o
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trabalho dos outros. Obrigado mais uma vez, Noel, e desculpa a brincadeira. Temos que elogiar a
Ascaveni sim, como a secretária, que neste momento cumprimento, a Sabrina, secretária de Meio
Ambiente, e já cumprimento, secretária, lhe fazendo um pedido. Há poucos dias fiz uma indicação
para que o lixo úmido, coletado no perímetro urbano, pelo menos o que é coletado no perímetro
urbano, que é de segunda, quarta e sexta, que fosse feita essa coleta à noite. Na minha humilde e
simples opinião, e como servidor da Secretaria de Obras, e motorista de um dos coletores de lixo,
no atual momento, não tenho dúvidas nenhuma, que a coleta de lixo a noite, segunda, quarta e
sexta, no perímetro urbano, seria muito mais viável, em termos de economia, e até em termos de
limpeza. Por exemplo, a gente passa durante fazendo a coleta do lixo, mas às vezes uma sacola
que rasga, alguma coisa assim, no momento que pega, até um animal que passou um cachorro
rasgando uma sacola, não tem como os catadores juntar e deixar o ambiente 100% limpo. Se a
gente faz a coleta à noite, depois da coleta do lixo, o varredor vai passar. E aí sim, o varredor vai
deixar o ambiente praticamente 100% limpo. Então, é uma das coisas também que seria muito
viável e melhoraria muito a nossa limpeza no perímetro urbano, se essa coleta de lixo fosse à noite,
e principalmente, como eu falei, a economia que ia trazer para o município, desgaste de caminhão,
economia de combustível. A noite, com muito menos trânsito, a coleta será muito mais rápida,
menos tempo um motor ligado, menos gasto. Peço que pense com carinho, que nos ajude, sei que
está se dedicando o máximo à frente da sua Secretaria, procurando fazer o melhor para o nosso
município. Então, deixo aqui a minha indicação mais uma vez. Quero falar um dos assuntos que
hoje está mais comentados nas nossas redes sociais, aqui dentro do nosso município de Venda
Nova do Imigrante, e muitas pessoas me marcando no Facebook, em relação a isso, e eu fico feliz
quando as pessoas me marcam, eu fico feliz, porque me colocam a par de muitas coisas, e me
levam também a me dedicar cada vez mais. Então, eu falo sempre o seguinte, quando alguém me
marca lá nas redes sociais, de algum problema que está acontecendo no município, não é para me
agredir não, não é me criticando não, bem pelo contrário, eu agradeço, eu fico mais atento. Eu
consigo até às vezes tentar resolver, ou trazer uma explicação. E o que mais está acontecendo
hoje nas redes sociais, é em relação à falta de pediatra no pronto-socorro do nosso Hospital Padre
Máximo. E mais uma vez vi essa noite aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias chegar nessa casa,
sem as emendas impositivas, emendas impositivas essas criadas na legislatura passada. Eu só um
dos autores das emendas impositivas. Como foi dito aqui, 1,2% do orçamento de 80 a 85 milhões,
para os vereadores direcionarem dentro da legalidade, como foi dito aqui, para fazer alguma coisa
dentro do município, e o Prefeito, dentro da legalidade, ter a obrigatoriedade de fazer. E aí, mais
uma vez eu olho e enxergo essa LDO chegar aqui sem essas emendas impositivas, e mais uma
vez os vereadores terem que fazer uma emenda, para ter essa emenda impositiva para o próximo
ano. Eu enxergo como uma falta de respeito com o Vereador, falta de respeito com essa casa. Por
que essa LDO já não sobe com as emendas impositivas, com os artigos das emendas impositivas?
Ninguém está colocando aqui faca, espada, no pescoço de prefeito não, a gente só quer ajudar, a
gente só quer fazer o melhor para o nosso município. Aí, a gente vê, como eu falei aqui, um dos
autores, como eu falei, das emendas impositivas fui eu, e o único argumento que eu usei foi o
seguinte, que um deputado estadual tem emenda impositiva, um deputado federal tem emenda
impositiva, senador tem verba para ele mandar a nível federal e estadual, e o vereador não tem
nada. Quando a gente cria uma emenda dessa, legal, porque está dentro da legalidade, tem sempre
alguém querendo cortar, querendo tirar. Falo da emenda impositiva, lembrando do pediatra que
está faltando hoje no pronto-socorro. Nós temos uma emenda impositiva, volto a falar, de todos
esses vereadores aqui, para o Hospital Padre Máximo, de mais de 600 mil esse ano. O hospital
está com quase 1 milhão de dívida, o estoque do nosso hospital está vazio, não está faltando só
pediatra não, está vazio, pelo conhecimento que eu tenho, e a gente, com mais de 600 mil de
emenda impositiva. Por que o prefeito não envia esse dinheiro para o hospital, com 41 milhões em
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caixa? E nossas crianças com falta de um pediatra no pronto-socorro. Eu tenho um enteado de 3
anos de idade, que eu amo como se fosse filho verdadeiro meu. Se ele passar mal hoje, e eu chegar
no pronto socorro, eu não vou ter um pediatra para atender o meu enteado, que para mim é meu
filho de coração. E com 41 milhões em caixa, com 600 mil de emenda impositiva desses
vereadores, e não é repassado esse dinheiro para o hospital. Eu gostaria de saber qual o motivo
de não fazer isso. Quero me desculpar e cumprimentar a ex-secretária de Turismo, Carla Caliman
Terra, te agradecer, Carla, te parabenizar, pelo trabalho que foi feito por vossa senhoria, pela
dedicação que teve por esse município, o tempo que você esteve à frente dessa Secretaria. Sei de
vários projetos, e um deles foi um Encanto de Natal, que eu sei que ali você batalhou, lutou, correu
atrás, se dedicou. Assim como também tem um projeto que vossa senhoria conseguiu até a
arquitetura grátis, doação para o município, que é da Rua do Imigrante, que acredito que esse
projeto vai dar andamento e vai ser feito dentro do nosso município. Mas quero principalmente,
Carla, te agradecer e te parabenizar, pelo respeito que você teve com o meu mandato, aqui como
Vereador, com o mandato do povo, porque o mandato não é meu, eu falo sempre isso, o mandato
é do povo. Me mandaram para essa casa, 485 eleitores, e eu tento todos os dias e a todos os
momentos representá-los da melhor forma possível. Então, quero te parabenizar, pelo respeito que
você teve com este mandato, que todos, mesmo sabendo da minha posição política contrário ao
atual Prefeito, mesmo sabendo disso, vou chamar de você, porque é bem mais jovem do que eu,
você teve respeito e em todos os eventos da Secretaria de Turismo, você nunca deixou, em
momento algum, de me mandar um convite, através de um WhatsApp, ou até mesmo me encontrar,
quando me encontrava em algum lugar, reforçava o convite pessoalmente. Obrigado, parabéns, e
te digo uma coisa, hoje, assim pelo tempo todo que você teve neste mandato de secretária, e para
o resto da sua vida, você pode sair na rua, como poucos que passaram em algumas Secretarias,
você é uma que pode sair na rua de cabeça erguida, encarar o povo de frente e olhar dentro dos
olhos, e deitar sua cabeça no travesseiro, e dormir tranquila, porque tudo o que você pode fazer,
tudo o que estava ao seu alcance, se dedicou ao máximo a esse município, para ele cada vez ser
um município melhor. Então, parabéns e mais uma vez, obrigado pela sua dedicação à frente dessa
Secretaria e o trabalho que você fez para o nosso município de Venda Nova do Imigrante. Quero
só fazer um requerimento ao executivo. Quero saber nos últimos 12 meses, vereadora Dé, quais
os materiais de construção que foram gasto pelo município, valores, com cópias de nota fiscal, todo
o material de construção, onde inclui tudo, areia, ferragens, cimento, telha, manilha, todo o material
de construção, que foi usado, que foi comprado, que foi gasto, onde foi gasto, e com os valores,
nos últimos 12 meses. Transparência sempre”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a
palavra ao VEREADOR WALACE RODRIGUES DE SOUZA, que fez o seguinte pronunciamento:
“Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente,
radiouvintes e internautas. Sabrina, obrigado pelo esclarecimento que você deu a todos os
munícipes, conscientizando na reciclagem, no lixo úmido. Prometo que tentarei trabalhar junto, para
que possamos conscientizar a todos, um por um, que é dever da gente, como Vereador.
Parabenizar pelo seu dia de hoje, e para parabenizar toda a sua equipe, que está lá se esforçando,
que trabalha dedicadamente, minuto a minuto, para tirar o seu suor em cima daquela reciclagem,
daquele lixo úmido. Faço as palavras do Marco as minhas, e também te agradecer, que pela
primeira vez eu vejo dentro do município a oportunidade, eu acho que você vai lembrar, da Batalha
dos Imigrantes. Hoje estou criando um projeto de lei para que ela seja acoplada no dia do município,
para que o público e os autores dessa batalha, possam estar usufruindo de cada espaço do nosso
município, para estar representando a todos. Meus parabéns, muito obrigada, você é 10, você não
é 9 não, é 10, nem 10 mais, você é 100. Um abraço, fica com Deus, e sucesso na sua nova carreira.
Hoje eu vim chamar a atenção de todos os munícipes, é uma grande honra eu estar falando isso
agora, porque isso vai acarretar para mim, que sou vereador do nosso bairro lá do Camargo, Iago,
ATA COM ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Estado do Espírito Santo
Ano 2022

um projeto bonito chegando aí para nós, para a agricultura familiar, e um centro comunitário para
a nossa comunidade do Camargo. Agradecer a Letícia Perim e o Leo, que foram os 2 que
mandaram um projeto para o deputado Felipe Rigoni. Ele vem disponibilizar uma quantia que eu
não sei, para que possamos fazer esse centro comunitário na comunidade do Camargo, onde
precisa muito, porque lá tem grandes talentos, tem grandes esportistas, trabalhadores. E eu acho
que nada mais, nada menos, eles merecem também vir usufruir de vários cursos que o município
vem proporcionar para eles lá também. Gostaria de pedir a todos os munícipes, que no dia da
votação, que será no dia 14 do 6, e terminará no dia 24 do 6, vai ser online, WhatsApp, Instagram,
Facebook, eu gostaria de pedir a todos que olhem com atenção, deem o veredito, porque é
importante, não só para a nossa comunidade, mas sim para agricultura familiar também. Eles todos
precisam, eles estão ali batalhando de sol a sol, para poder vir trazer o seu alimento, para que
todos possam usufruir também. Quero agradecer a todos por estarem presentes, uma boa noite e
estamos juntos e misturado. Um abraço”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra a
VEREADORA ALDI MARIA CALIMAN, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor
presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas, Sabrina, secretária de meio ambiente, Jânio, minha filha Carla Caliman Terra, Taiane,
Iago, Noel, o coordenador da Defesa Civil. Gostei de saber que você está resgatando as nascentes,
muito importante, porque você viu que a gente aumentou a população, o consumo de água
aumentou muito. Então, é fundamental essa questão aí da nascente. Gostei muito desse detalhe.
E essa conscientização nas escolas também, muito importante, são os cidadãos que vão cuidar de
Venda Nova. É muito importante que eles aprendam, gravem e executem, e vai ensinando e
levando para os pais também. Noel, parabéns pelo dia de hoje. Vamos evoluindo, vamos
crescendo. A dica que o Marquinho deu aqui de recolher o lixo à noite, eu achei boa, interessante,
eu acho que vai funcionar. Marquinho, o seu toque aqui, de recolher o lixo à noite. Eu quero fazer
um pedido, uma indicação, pelo seguinte. Eu passei aqui outro dia o programa do Conviver, da
melhor idade. Eu tenho que defender os idosos da melhor idade. Eles treinam vôlei de terça e quinta
na quadra de Bananeiras, de 7 às 9. O Caetano é o professor que está atualmente treinando o
grupo, eles treinam no masculino e feminino junto. Estão percebendo que as meninas, as mulheres,
infelizmente, treinar junto com eles é muito complicado, porque eles têm muito mais força, e a bola
às vezes vem pesada, e está dificultando. Pelo que eu vejo, a indicação que eu faço é a seguinte,
que a assistente social, a Letícia, consiga descobrir e fazer um horário para o feminino, separado
do masculino. Agora, no dia 9 do 7, vai ter a primeira etapa da super liga da melhor idade capixaba.
Então, como tem para todas as categorias mais novas, vai ter para a melhor idade. O feminino não
vai entrar, porque não tem o número suficiente de atletas, só tem 6 praticando, por essa dificuldade,
e você não pode entrar no campeonato só com o time titular, você tem que ter reserva. O masculino
vai participar. A categoria é 58+, a partir de 58 anos de idade. As mulheres tinham 2 categorias,
58+, 68+, mas Venda Nova, infelizmente não vai poder participar. Então, eu faço um apelo, uma
indicação, para a Letícia estudar, como que ela vai fazer para convocarmos as mulheres, para
poder praticar atividade física, que é muito importante o vôlei adaptado. Amanhã começa a Favesu,
é uma feira de cultura e suinocultura capixaba, vai ser aqui no centro de eventos Padre Cleto
Caliman, só 2 dias, 8 e 9. É importante participar, tem várias atividades lá. Então, vamos lá, o povo
participar dessa feira. O Marquinho foi muito feliz quando falou da secretária de Turismo, Cultura e
Artesanato, Carla Caliman Terra. Eu sou Vereadora, e ela é secretária. Eu não estou aqui por causa
dela, e nem ela está aqui por causa de mim. A nossa vida, a nossa caminhada que nos trouxe aqui.
Eu devo a minha presença aqui na Câmara ao Ivanildo Almeida, meu genro hoje, futuro genro, a
caminho. Olha os desígnios de Deus. Ele insistiu, insistiu, insistiu, muito inteligente, ele que
organizou o grupo do Cidadania. Esse grupo fez uma campanha bonita, sem dinheiro, sola de
sapato, visitas. Então, esse grupo conseguiu fazer o prefeito e 3 vereadores. E quem que deu todo
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o brilho para esse grupo, foi a Carla Caliman Terra, ela que era a marqueteira, ela que foi a pessoa
que fazia todo o marketing do grupo. Então, Carla, você tem uma história bonita. A sua mãe ficou
casada 13 anos e descasou em 98. A separação a separação não preenche a vida do filho, foi uma
luta, uma vida difícil, e a sua mãe sempre cuidando dos filhos dos outros. E pagou um preço por
isso também, porque sempre tinha alguém, promovia as crianças através do esporte, mas tinha
alguém interessado no poder, que tentava tirar. A mesma coisa acontece com você hoje. Então,
você foi para Vitória estudar, fazer a faculdade de comunicação. A gente deve ao Carlos Vinha o
primeiro emprego seu. O Carlos Vinha era vereador nessa casa, junto com a sua tia Eunice. E ele
falou para a Eunice: a Fátima Coser precisa de uma estagiária de comunicação. A Eunice falou: a
filha da Dé está em Vitória, estudando e está desempregada. Então, seu primeiro emprego foi com
a Fátima Coser, no gabinete da Fátima, deputada muito positiva, muito exigente, muito batalhadora.
E aí você saiu daqui, foi lá, já no seu primeiro emprego. Acabou esse mandato da Fátima Coser,
você foi para o Arquivo Público, que funcionava atrás da antiga assembleia. O presidente do
Arquivo Público, Augustinho Lázaro, junto com a Gleice Coutinho e o Silmar Francisqueto, a pedido
do prefeito Nicolau Falchetto, escreveram o livro “Lembranças camponeses”, fazia o registro da
história de Venda Nova, você tinha 9 anos na época. Então, eles vieram fazer o seu pai, que levava
para fazer as entrevistas com os moradores, para escrever esse livro. Depois você foi assessora
do Augustinho no Arquivo Público, aí aprendeu também, porque o Augustinho era todo detalhista.
Você foi fazendo o seu currículo, a sua história. Lá conheceu o Silas, seu primeiro namorado,
mestre em história. O Silas foi para Itaguaçu, fez o concurso do estado para professor de história,
na terra do pai dele, e você foi junto. Tudo o que apareceu de emprego para você, não foi em
Itaguaçu, foi no município vizinho, Itarana. Você chegou lá e não era conhecida, uma cidade que
não era conhecida, mas você exerceu a função de secretária de Municipal de Esporte, Cultura e
Turismo por 8 meses. Ela ficou secretária num município que nem conhecia. Não sei como, mas
tinha competência, tinha história. Depois você foi para a comunicação. Você conseguiu, através do
seu marketing também, a reeleição do senhor Ademar Schneider, o Prefeito. Você falava assim:
uma pessoa correta, mãe, você precisa de ver como que ele é bom, corajoso, não tem tanto estudo,
mas é transparente, é correto. E você aprendeu, olha o currículo, a sua vida. Então, foi reeleito, e
você deixou o Silas, foi morar em Itarana. Você falou: mãe, seu Ademar não vai ser mais o Prefeito,
e não vou ficar aqui gastando a minha energia, as qualidades, com alguém que não conheço. Aí,
você voltou para Venda Nova. Você queria fazer marketing de empresa. Tentou uma, tentou 2,
tentou 3, não teve jeito. Você falou: mãe, o jeito que tem é eu ir na Prefeitura. Seu currículo é muito
bom. Ela veio. Nisso o Braz falece, partiu. Então, veio o prefeito Paulinho e assumiu. Ela trabalhou
junto com o Prefeito. O prefeito Paulinho falou comigo mais do que uma vez: Deus me deu um
presente, a sua filha. Aí, a história que faz parte dessa cidade, que é Venda Nova do Imigrante.
Então, você que fez, arquitetou, articulou, fez esse marketing, ajudou os vereadores na campanha,
e nós conseguimos eleger o prefeito e 3 vereadores. Aí depois o Marco voltou para a Câmara, você
foi secretária de Turismo, Cultura e Artesanato, e acabou gostando. E você fazia por amor, assim
como a sua mãe fazia lá atrás, assim como o seu irmão faz arquitetura, amor, paixão. Isso faz toda
a diferença. O Marquinho foi muito feliz na colocação dele, fez por amor, você gostava. Você é neta
da Arlinda Falqueto Caliman, primeira voluntária da Festa da Polenta, do Hospital Padre Máximo,
da pastoral da oração, do Clementino Caliman, subindo Padre Cleto Caliman, tem tudo a ver com
Venda Nova do Imigrante. Filha da Dé, eu tive que fazer o papel de pai e de mãe dos meus 2 filhos,
mas está aí. E quantos outros foram? A gente faz por paixão e por amor. Só que não sei o porquê
você não pode mais exercer a função, que você tanto amava. Andava no seu carro, dificilmente vi
você com o carro da Prefeitura, fazia tudo com o seu carro, sua gasolina. Olha o caminho que
Venda Nova do Imigrante está andando. Qual o motivo? Por que? Gente, é complicado, delicado.
Então, é Venda Nova do Imigrante, mas nós não vamos deixar de fazer por Venda Nova, por paixão,
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por amor. Isso que faz a diferença na vida da cidade. Quantos que se doaram por Venda Nova,
para fazer melhor do que a gente vive hoje? Então, às vezes as pessoas têm ganância pelo poder.
Estão pensando lá na frente, no poder. Um dos motivos que eu fiz campanha, eu fiquei um pouco
preocupada, porque, poxa, eu botei minha cara a tapa, eu fiz campanha, eu pedi voto. Quando ele
era vereador aqui, o pessoal batia nele, estava tentando resolver os problemas do município, e o
pessoal batia, por causa do poder. A gente tem que pensar, olhar o município com amor, com
paixão, não poder. Quanto que nós perdemos, por causa de querer o poder, olhando para trás?
Quanto que Venda Nova do Imigrante perdeu por isso? Temos que mudar esse jeito de querer
poder, poder, poder. Temos que estar unidos. Na campanha falei mais do que uma vez: ninguém
fez o que o Dalton fez para o município. Mas olha o preço que a melhor idade está pagando, porque
um Jardim, que foi construído, o prefeito não faz tudo sozinho, foi construído e teve problema na
cobertura. As crianças da Vovó Helena foram para o Conviver, para 3 meses, na época da
pandemia. Até hoje os vovôs estão indignados, porque o espaço deles está ocupado. Quem que
era o secretário na época, que acompanhava a obra? Quem era o fiscal que acompanhava essa
obra, que foi mal feita? O Semear em São João, por exemplo, as crianças estão fora do espaço
deles, porque o Jardim está lá. Há quanto tempo, gente? Olha a Ama aqui do Minete, está com
problema. Então, o Gilberto é o secretário agora, quem está acompanhando, quem que é o fiscal
que acompanha essas obras? Temos que mudar esse jeito de ver e fazer as coisas. É o dinheiro
público, suor de todo mundo que está ali. Tem que pensar diferente, poder, poder, poder, meu Deus
do céu. Vamos chegar aonde desse jeito? O negócio é sério, não é brincadeira não. Vamos mudar
esse jeito de fazer, vamos unir Venda Nova. Quantas pessoas que se doam para Venda Nova?
Nós estamos aqui pagos pelo suor de todo mundo, temos que usar isso. Vamos pensar diferente.
Obrigado pela atenção, boa noite a todos. Eu tive que desabafar, paciência, eu pedi ao Divino
Espírito Santo que me iluminasse. Eu tenho que transmitir aqui. Eu sempre falei: eu não sei porque
eu estou aqui. Mas preste bem atenção na vida, na sociedade, no que a gente faz pelo poder. Tem
que fazer pelo bem do outro, para ajudar, querer o melhor. É isso que tem que fazer”. Em seguida,
o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que
fez o seguinte pronunciamento: “De volta à tribuna, vereadora Aldi, te peço até desculpas, mas
assim, Vossa Excelência no final do seu discurso, citou o nome do ex-vereador e hoje secretário
de Obras de Gilberto. Não entendi bem o sentido da citação, mas assim, ele acabou de assumir, e
talvez a colocação de vossa excelência, vou te dar um aparte para, talvez, explicar melhor. Deixa
só eu concluir primeiro, para você falar. Assim, posso até ter entendido errado a colocação de vossa
excelência, mas assim, quero fazer uma defesa do Gilberto, que ele acabou de assumir a
Secretaria, e os problemas que Vossa Excelência citou das obras, e eu concordo, são obras
problemáticas realmente, e já disse aqui no plenário, que infelizmente, às vezes, nós somos vítimas
da lei de licitações. Ganha quem põe o preço mais barato, e acaba acontecendo coisas como essa.
Mas eu quero fazer uma defesa do Gilberto, primeiro pela ausência dele, e segundo, pela
precocidade com que ele assumiu a Secretaria, há pouco mais de uma semana”. Em seguida, a
Vereadora Aldi Maria Caliman solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte
pronunciamento: “É justamente por isso, ele está entrando agora, e tem que ficar atento. Quem
que fiscaliza a obra? Não deixar acontecer. Que ele fique atento de para não acontecer isso, porque
depois vai lá e faz de novo. E olha o transtorno que dá”. Em seguida, o Vereador Francisco
Carlos Foletto continuou o seu pronunciamento: “A gente tem que entender também, que às
vezes foge ao secretário, o Gilberto agora que está sendo discutido o nome dele, mas qualquer
outro secretário foge a eles o que acontece dentro da sala de licitações, que é regida por uma lei
federal. Infelizmente a gente está passando situações como essa também, como estamos
passando aí, por exemplo, com iluminação pública e com tantas outras. Mas assim, concordo com
você que tem que procurar acertar e melhorar cada vez. Eu não tive a oportunidade de falar na
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sessão passada, em função da homenagem que a gente fez aqui ao pessoal da enfermagem, mas
quero parabenizar aqui toda a diretoria do Trail Club Mata Atlântica, pelo grande evento que foi o
Polenta Off Road. Um evento que mais uma vez mostrou o quanto que as pessoas se dedicam,
são organizadas, e trazem para Venda Nova tanta gente, e mais que isso, levam o nome de Venda
Nova pelo Brasil afora, depois de um evento grandioso como esse. Parabéns a todos, e tenho
certeza que no ano que vem vai se repetir, vai ser melhor ainda. Parabenizar a Sabrina, pela sua
apresentação aqui hoje, pela sua fala, dizer a todos os ouvintes, a todos os munícipes, que nós
temos que abraçar essa causa realmente do meio ambiente. Hoje em dia o mundo está de olho no
meio ambiente. Nós vamos chegar num momento em que, alguém, para vender um produto de
Venda Nova, vai ter que ter alguma causa ambiental, amparando essa produção, com rastreamento
e tudo isso. Então, parabéns Sabrina, insisto no que a Sabrina falou, nós ainda recolhemos pouco
reciclado, nós ainda temos muito o que ajudar ao município, economizando dinheiro e não pagando
reciclado para ir para fora, e dando sustentabilidade a uma associação, a Ascaveni, que na pessoa
do Noel que está aqui, eu o cumprimento hoje pelo dia de todos vocês, e mais uma vez parabenizo
pelo trabalho, dando condições a uma associação que é modelo no estado do Espírito Santo. Nós
temos que ter orgulho de dizer isso, a associação de catadores de Venda Nova, de recicláveis hoje,
é modelo para o Espírito Santo. Então, isso tem que nos orgulhar e incentivar as pessoas
realmente, a segregar o seu lixo, e colocar para fora o lixo reciclável no dia certo, no horário certo.
A cartilha que a Sabrina deixou conosco é maravilhosa, é uma cartilha que está à disposição, eu
tenho certeza, na Secretaria de Meio Ambiente, ela concorda comigo aqui. Então, vamos ajudar o
município. O dinheiro que você economiza, não pagando para levar o lixo, que pode ficar aqui, ele
tem 2 valores. Primeiro, que você não gasta, segundo, que dá um retorno para a associação, que
tem uma série de pessoas que tem o seu sustento tirado de lá. Então, Sabrina, de maneira geral,
parabéns pela sua atuação, mais uma vez, dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Quero
parabenizar e agradecer o governo do estado. Na sexta-feira, dia 27 de maio, nós tivemos aqui a
presença do governador Casagrande, com vários deputados federais, estaduais, senadora Rose
de Freitas, enfim, uma entrega de 30 milhões de reais, um dia histórico para Venda Nova do
Imigrante. Muitas obras já em andamento, algumas já feitas, outras que virão por aí, enfim, um
destaque grande para a Rota dos Lagos, que vai ser uma rota turística de grande validade, de
grande crescimento, com potencial turístico imenso ali na região de São José do Alto Viçosa, até o
Caxixe. Só aquela obra quase 19 milhões de reais. Então, Venda Nova do Imigrante está no
caminho certo. Eu agradeço muito ao apoio que o governador Casagrande tem dado para o nosso
município, em especial ao ex-secretário de Agricultura, hoje deputado federal Paulo Foletto, meu
irmão, que sempre deu um apoio muito grande também. Muitas dessas obras que a gente está
vendo, que foram entregues pelo governo do estado ao município, saíram, estão saindo ou sairão
de dentro da Secretaria de Agricultura. Então, trabalhando em comum com o governo do estado,
trazendo para o município o que o governo pode oferecer de melhor, sabendo usar as verbas
públicas que vem do governo do estado, sabendo aproveitar esse dinheiro, e trazendo o
desenvolvimento para o nosso município. Um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento
racional, é o que vai acontecer lá na rota dos lagos. Tem tido uma discussão frequente com o
pessoal, com os investidores, com os moradores daquela região, para que tudo aconteça com uma
grande preservação de meio ambiente, com muito cuidado, para que não haja depredação. Iago
está aqui, nós discutimos isso sexta-feira, eu tive uma oportunidade de discutir isso ali na feira, eu
chamei a atenção dele, por ser morador do Alto Bananeiras, em relação ao que vem por aí, para o
Lago de Alto Bananeira. Aquilo é uma pérola que Venda Nova tem, nós temos que ter muito
cuidado, Sabrina, nós estivemos lá também há umas 2 semanas atrás. Nós temos que ter muito
cuidado com aquilo, Iago, você concordou comigo em relação a programação, em relação à
sustentabilidade, todo o desenvolvimento que vai acontecer naquela região, para que não seja uma
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coisa destrutiva, para que a gente não tenha, em poucos anos, uma decepção muito grande,
principalmente vocês que moram lá, com o que poderia acontecer de tão bom, e que talvez
aconteça de ruim. Mas eu tenho certeza que a população de Venda Nova vai ter consciência, isso
vai ser muito discutido com a comunidade, para que a gente tenha um processo de evolução e de
ocupação racional, como está sendo a discussão, que para mim é um exemplo, Iago, faço questão
de dizer a você e a todas as pessoas de lá, que hora que tiverem a oportunidade de discutir com o
pessoal lá de São José do Alto Viçosa, naquela região lá, eles estão muito preparados para o que
vai acontecer lá, com organização desde o início, e o apoio da prefeitura municipal, o apoio do
governo do estado nesse momento. Dizer também o seguinte, por várias vezes eu tenho a
oportunidade aqui, nas minhas falas, nos nossos debates, dizer que o vereador é muito abordado,
nós somos muito demandados pela população. Primeiro, porque somos vários, somos 9, o prefeito
é um só. Então, o acesso a gente às vezes é mais fácil. Segundo, que as pessoas votam na gente.
Muitas vezes as nossas demandas são de coisas que nós não temos nem a possibilidade de
resolver, mas nós somos demandados. Às vezes, a pessoa ao invés de se dirigir, por exemplo, a
Sabrina, uma causa de meio ambiente, ela se dirige a nós vereadores, porque ele votou no
Vereador, não votou no secretário. Isso faz sentido. E eu digo que nós temos, eu pelo menos,
procuro fazer os meus mandatos, sempre buscando ser meio que executivo, ou seja, ajudar da
forma como podemos ao executivo, sobre todos os aspectos positivos, quando pode ser. Então,
hoje eu quero aqui, não me vangloriar, mas lembrar de um fato que aconteceu no final do ano
passado, que foi quando o ex-secretário Paulo Foletto, meu irmão, me chamou e disse assim: eu
tenho um caminhão truck para doar, para o para o programa de revsol na sua região. E eu falei
assim: Paulo, faça a doação para Venda Nova. E ele falou: está feito, pode ir lá e prometer ao
Prefeito, dizer para o Prefeito. Era o finalzinho do ano, eu disse para o Paulinho: Paulinho, estou
trazendo para você um presente de Natal. E assim nós fizemos. Marco Torres na época até
perguntei para ele, dei as características, ele falou: Chico, é um dos melhores veículos que tem
para a finalidade. Muito bem, depois disso, a gente conversando, foi solicitado a mim uma nova
intervenção junto à Seag, que a Seag tinha a ata de compra desses caminhões. E mais uma vez
eu voltei lá. E aí, assim, quando eu digo que a gente tem que buscar ajudar em tudo o que é cabível
a cada um de nós, voltei lá na Seag, conversei de novo com o Paulo Foletto, fiz a ele a solicitação,
e ele imediatamente ligou para assessoria e disse assim: por favor, ouçam o Chico, e vejam a
demanda da prefeitura de Venda Nova, e façam abertura de ata, para que a prefeitura possa entrar
em entendimento com a empresa, e, se for o caso, adquirir novos veículos. Muito bem, hoje eu tive
a confirmação de parte da Secretaria de Obras. Nós temos 2 caminhões estacionados em frente à
Prefeitura, hoje foi até colocado uma faixa lá, esses 2 caminhões, com essa adesão de ata que a
prefeitura fez, por um pedido meu ao então secretário, que é meu irmão, Paulo Foletto, nós
conseguimos adquirir já esses 2 caminhões toco, com uma economia de 138 mil reais cada um,
totalizando um valor de 276 mil reais de economia ao município, comprando mais barato, o mesmo
veículo que a Seag comprou muitas unidades e distribuiu pelos municípios. E, não estão aí ainda,
mas foi uma informação que eu tive da Secretaria de Obras, que estão sendo adquiridos, ou já
foram adquiridos, mais 3 caminhões truck, do mesmo modelo, com a mesma empresa, com uma
economia de 128 mil reais cada um, totalizando 384 mil reais. Ou seja, o município conseguiu, com
o ato de um Vereador, dentro de uma Secretaria Estadual, uma economia de 660 mil reais”. Em
seguida, o Vereador Marco Antônio Torres Nascimento solicitou falar aparte, e concedido,
fez o seguinte pronunciamento: “Mais uma vez, diante dessa ação de vossa excelência, quero
te parabenizar. É o que eu venho falando sempre, eu, quando se trata de município, quando se
trata de munícipes, eu não olho o lado político, sempre falei isso daqui, deixei claro, e tento com as
forças que tenho, que são mínimas e poucas mesmo, fazer o melhor e querer o melhor para o
município. E por isso eu te parabenizo. ER mais uma vez lembro que com isso, vossa excelência,
ATA COM ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Estado do Espírito Santo
Ano 2022

o presidente aqui sabe disso, Márcio Lopes, que é um dos melhores caminhões para o trabalho, a
sua indicação de aderir à ata fugiu da tal maldita e não bendita, licitação, para cair num preço e
pegar um preço de coisa vagabunda, desculpa da palavra, mas essa é a grande verdade. Aí, eu
me pergunto o seguinte, eu vejo, Presidente, como vossa excelência, vereador Francisco Carlos
Foletto, tem ciência disso, vários outros municípios, comprar, por exemplo, máquinas pesadas, com
marcas boas, e o nosso município não consegue aderir uma ata para comprar uma máquina. Assim
como vossa excelência indicou e conseguiu buscar aderir à ata para comprar caminhões. Aí, num
passado recente compraram 2 Patrols, da marca Cem, não leva 2 anos e vai ficar sem mesmo,
sem patrol no município, não tenha dúvida. Obrigado”. Em seguida, o Vereador Francisco Carlos
Foletto continuou o seu pronunciamento: “Eu acho que sempre que a gente pode, a gente tem
que fazer por onde e ajudar o nosso município. Como disse o Marquinho, independente de lado
político, quando se olha para a população, para aqueles que nos colocaram aqui para representálos, a gente tem que participar, discutir e fazer o melhor pelo município. Presidente obrigado pela
tolerância e muito obrigado a todos. Boa noite”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a
palavra ao VEREADOR IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa
noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente,
radiouvintes e internautas. Eu iria fazer também um requerimento, o qual aqui o vereador Marcos
Torres fez, até tinha escrito antes da sessão, sobre os 2 últimos meses, os materiais gastos pela
Secretaria de Obras. Então, faça um requerimento do Marquinho e meu também. Assim que chegar
as informações, averiguar o que foi gasto e as áreas aonde foram gastos os materiais. Também,
senhor Presidente, peço outro requerimento, constando o valor que tem disponível em caixa no
município, no presente momento. Vou pedir assim, se possível, a cada 2 meses, para a gente saber
a atualização desses valores, que são valores milionários, o último que chegou aqui 41 milhões,
um dinheiro significante. Imagina, o estado fez a maior entrega de obras para Venda Nova do
Imigrante, 30 milhões, e nós temos 41 em caixa. Então, imagina quanto que pode se fazer pelo
município, em várias áreas, em várias comunidades, em várias localidades. A gente tem que
reconhecer, eu não sou muito fã da política, mas passei a admirar a política do Renato Casagrande,
por essa entrega magnífica que está fazendo ao município, de 30 milhões de investimentos ao
nosso município, o maior da história. Não comungo com a questão política, falar igual o Marcos
Torres aqui, mas pode ser quem for, trazendo dinheiro para o nosso município, vai ser bem-vindo
e vai ser parabenizado aqui. Hoje nós temos um grande porta-voz nesta casa, senão, não mais do
que o Prefeito, que é o vereador Francisco Carlos Foletto, que intermedia bem esse meio de campo
com o governo do estado, por ser também do partido, da militância do nosso então governador
Renato Casagrande, militância histórica e convivência com ele, com o irmão que também é
deputado federal, e foi secretário de agricultura. Então, parabéns, Chico, por essa luta incansável
ao nosso município, juntamente com o estado, intermediando essas questões e trazendo verba ao
nosso município. Que seja 1 real, 1 milhão, 2 milhões, está vindo para o município, é dinheiro que
a gente não tinha e a gente está passando a ter. Então, meus parabéns ao governo do estado, está
no papel, mas foi entregue. Então, seja ele ou seja outro governador que for eleito, a partir do ano
que vem, vai ter que realizar essas entregas aqui no município. Senhor Presidente, também venho
falar sobre a questão ambiental. Nos últimos anos é cada vez mais intensificada a questão de
conscientização. Isso tem que ser replicada por todos nós cidadãos, não só nós, formadores de
opiniões políticas, mas os cidadãos também, que contribuem com essa parte ambiental, de
conscientização. O produtor rural, o maior amigo do meio ambiente é o produtor rural, porque ele
está lá direto no campo. Hoje a gente vê que os produtores rurais são o maior amigo do meio
ambiente, porque a gente não vê mais aquelas devastações ambientais que existiam nos anos
passados, desmatamento, queimadas, uma diminuição grande. Só que também tem que ter uma
conscientização da população, que talvez não de má fé, mas sem se desatentar e por mal costume,
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acaba jogando talvez plástico na beira das rodovias, por mal costume, que poderia ter sido ensinado
pelos pais, ou até ter sido mais replicado nas escolas na época, e todas essas pessoas que estão
na sociedade. Jogam um litro descartável, acaba pegando fogo lá, subindo no capinzal e chegando
numa mata, devastando a mata ali, que demorou 100, 200 anos para estar formada. Antigamente
a gente olhava o produtor rural como criminoso, porque ele que desmatava, ele que matava a flora,
a fauna. Hoje ele é o protetor, e muitas das vezes, a gente que está na cidade, por um mau costume
ou outro, acaba devastando, não diretamente, mas indiretamente, dessa forma. Da forma de não
reciclar o lixo também, se você recicla o lixo, vai evitar esse material ser extraído na natureza, vai
evitar que esse material também polua o meio ambiente de outra forma, no transbordando. E a
economia que o poder público tem, em cima dessas materiais? O município deixa de pagar, o
recolhimento teria que ser feito de qualquer jeito. Então, o município deixa de pagar essas
toneladas, que a Sabrina falou que vocês são parceiros nisso, e salvo o engano, foi na gestão da
Sabrina, na gestão passada, que aflorou essa questão da associação, da Ascaveni, parabéns a
Sabrina, de implantar isso no município. Hoje é exemplo, uma associação gerando renda,
recolhendo esses resíduos, ajudando o meio ambiente, olha que conjuntura bacana. Então,
parabéns, e vamos conscientizar dessa forma, vamos replicar no boca a boca, nas redes sociais,
isso é muito bacana. Senhor Presidente, também venho falar, sou suspeito a falar, agora estou
namorando a Carla, é oficial, estou até de aliança no dedo agora, justamente no dia que ela foi
exonerada, coincidiu com meu pedido oficial de namoro. Então, nem tudo é infelicidade, tem as
felicidades também. Quando a gente começou a namorar, no dia 4 de janeiro, a gente sabia que ia
ter esse desafio, pois eu não ia mudar a minha posição aqui na Câmara, por uma questão de estar
namorando com ela, e nem ela mudar o posicionamento dela como secretária da gestão. Então, a
gente fez um combinado de nenhum falar coisa de trabalho para o outro, para gente ter uma
convivência. Mas eu via assim, na minha convivência com ela, que muitas das vezes ela ficava um
pouquinho estressada, eu não entendia, talvez um pouco confusa, desanimada, e não entendia o
que, e ela não falava, não se abria. Hoje, depois disso tudo, ela acabou falando e a gente entende
as expressões, até mesmo de pessoas que já passaram por lá, e tudo mais. É a política,
infelizmente a política é dessa forma. Parabéns, Carla, pelo seu trabalho, pude ser servidor junto
com ela, na Secretaria de Turismo, ela como secretária é uma pessoa corretíssima. Eu lembro de
um passamento, que a gente fazia isso, era comum, tipo assim, a gente tinha licitação de queijo,
só vou usar um exemplo, uma coisa que acabava sendo feita, por causa de agilidade de licitação,
licitação de queijo, precisava comprar linguiça, e não tinha licitação de linguiça, e o evento ia
acontecer e ia precisar para o fogão móvel. Falava: a gente fazia assim antigamente, trocava o
queijo pela linguiça, que tinha a venda lá, na Agrop, na eventualidade, e acabava trocando. Só
estou assim comentando. Ela falou: não, eu não aceito isso, isso é errado. Então, a gente vê o
esforço de querer as coisas certas, pessoas também, barraqueiros aí, na última festa, festa do
município, puderam participar do evento, pagaram taxa via DAN, que é o certo, que é o correto,
que aquelas cobranças que eram feitas antigamente, em espécie, elas são ilegais há muitos e
muitos anos, isso não é de agora. Então, é um progresso que você deixou, Carla, para o município.
Agora, como que eles vão retroceder isso? Não tem como. Então, é mais uma forma de
transparência, uma forma de evitar que a corrupção se perpetue. Então, parabéns pelo seu
trabalho, pelas suas realizações. Tenho certeza que nessa caminhada você pôde se realizar, igual
você falou, lá atrás, quando eu trabalhava na Secretaria, que o seu maior sonho era vir para Venda
Nova e fazer parte do serviço público da sua cidade. Você tinha feito parte do serviço público de
outras cidades, e você se sentia secretária da sua cidade, onde você nasceu, aonde sua família
nasceu, que é Venda Nova do Imigrante. Estão, parabéns. Eu falo a verdade, eu me sinto leve,
pois antes a Carla fazia parte desse governo, e automaticamente eu senti uma parte minha fazendo
parte desse governo, o qual eu não comungo com as atitudes dele, algumas atitudes desse
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governo, que não foi o que a gente, Dé, Márcio, nós 3 aqui do Cidadania, nós percorremos na
campanha, que nós defendemos na campanha, que nós vivemos na campanha, que a gente propôs
ao eleitor na campanha. O que a gente propôs ao eleitor na campanha, esse propósito,
independente de quem estiver em Secretaria, que é uma decisão exclusiva do Prefeito, e eu
respeito dele colocar o secretário que ele achar por melhor, respeito, porque é uma decisão dele,
equipe dele, é a gestão dele, mas o que está acontecendo no município, é muito diferente do que
a gente pregou na campanha. Infelizmente, igual a Dé falou, Venda Nova que perde. Mas
esperamos que seja nomeado um secretário ou uma secretária que faz jus ao trabalho, pois a
Secretaria de Turismo e Cultura leva o nome de Venda Nova. Venda Nova é capital nacional do
agroturismo, e Venda Nova tem uma raiz muito forte, que é a raiz dos imigrantes, tanto italianos,
como aqueles que vieram de outros estados, fazer residência e criar família em Venda Nova, como
de outros municípios, que vieram para fazer residência e criar sua família em Venda Nova.
Imigrantes, não quer dizer aqueles que pegaram um navio e vieram da Itália para cá não. A
composição “imigrantes” é global, todos que vieram buscar oportunidades em Venda Nova e
acreditaram nessa cidade. A gente vê as pessoas que acreditam nessa cidade, e ajuda a carregar
essa cidade, e ser o que essa cidade é. O Chico é colatinense, mas é mais vendanovense do que
colatinense. É imigrante de outra cidade, que fez morada em Venda Nova. É isso é só, senhor
Presidente, parabéns Carla, pelo seu trabalho, eu tenho certeza que você fez o melhor para o nosso
município. É só isso, Presidente, muito obrigado”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a
palavra ao VEREADOR LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA DE SOUSA, que fez o seguinte
pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa,
público presente, radiouvintes e internautas, Aldi Caliman, que nos bem representa com o coração
de mulher, com um coração cuidadoso, e que olha pelos seus. Sabrina, quero te dar meus sinceros
parabéns por essa bela explanação. A Secretaria de Meio Ambiente é uma Secretaria
extremamente importante, porque é um momento onde a gente pensa no futuro, no como vai estar
o nosso futuro, se a gente não tomar as devidas providências no hoje. Então, foi bela a explanação
e de grande valia para essa casa de leis, e para todos que estão nos acompanhando hoje, pelos
nossos meios de comunicação. Quero também trazer tal importância a fala do Marquinho Torres,
onde a questão da coleta do lixo, nos nossos meios urbanos principalmente, para que seja avaliado,
seja estudado, para que a coleta seja feita de forma noturna, porque facilita muito o trabalho dos
servidores, e também ajuda aos próprios munícipes. Hoje em Venda Nova tem estabelecimentos
que só funcionam a noite. E o que fazer com aquele lixo gerado naquele momento, sendo que o
estabelecimento não é uma moradia, e as pessoas não ficam ali para, de manhã, colocar o lixo na
rua? Então, é um algo que ajudará muito o nosso município no nosso desenvolvimento. Quero
também estender os cumprimentos ao nosso presidente da feira da agricultura familiar, Iago, quero
te parabenizar publicamente, porque hoje à tarde recebi um comunicado oficial de Secretaria de
Agricultura, onde a feira da agricultura familiar está aberta para receber feirantes. Por que te
parabenizo? Quando entrei no meu mandato, uma preocupação minha era se estava sendo
colocado o recurso público em um acontecimento, em um evento, onde fosse um grupo fechado. E
hoje essa informação de que está recebendo agricultores, mostra o comprometimento e a abertura
que a feira está dando para os nossos agricultores. Então, quero também trazer, explanar,
aumentar esse convite a todos os agricultores, que a feira está aberta. Quem tiver interesse,
disponibilidade, para estar expondo seus produtos, estamos à disposição para estar ajudando.
Quero também trazer e pedir para essa casa de leis que encaminhe um ofício ao executivo, que
pede que seja feito um quebra-molas nas proximidades da escola Coopeducar, porque os carros
estão trafegando com alta velocidade, e esse o ofício, que a própria população fez, tem abaixo
assinado, fotos, anexos e tudo mais, já vai fazer mais de 7 meses que foi protocolado, e ainda não
foi tomada nenhuma providência. E a gente não pode ficar esperando aconteceu algo ruim, para
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tomar as devidas providências. Então, eu peço que seja enviado esse ofício, pedindo que seja
levado em consideração, em seriedade, esse quebra-molas, porque vai ajudar muito a própria
escola, e trazer mais segurança àquele ambiente. E para finalizar, quero cumprimentar aqui a nossa
ex-secretária de Turismo Carla, quero te agradecer pelo respeito que sempre teve pela minha
pessoa, pelo meu mandato, e em todas as ocasiões que eu precisei procurar vossa senhoria, fui
muito bem atendido. Então, parabenizar pelo belo o trabalho executado, e te parabenizar pelo
sucesso nos próximos passos. Um abraço e uma boa noite a todos”. Em seguida, o senhor
Presidente passou a presidência à vice-Presidente, para fazer uso da Tribuna. Em seguida, a
senhora Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MARCIO ANTONIO LOPES, que fez o
seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa
casa, público presente, radiouvintes e internautas. Hoje está recheado, Jânio, obrigado por ter
vindo, presidente da feira Iago, admiro seu trabalho, não desfazendo das pessoas que por ali
passaram, mas a feira é uma coisa que eu tenho defendido e vou defender, pelo trabalho de vocês
e potencial que ela tem, o que agrega no nosso município, o dinheiro que o servidor aplica ali, fica
100% do município. Então, pode contar com essa casa de leis, pode contar com o meu mandato,
que estou a sua disposição para ajudar aquela associação a crescer, muito mais do que está. Noel,
parabéns aí pelo seu dia, sempre presente. Quero te agradecer por ter ido lá na minha mãe, ficou
muito feliz, você e a secretária. Gleidson, coordenador da Defesa Civil, e a Tayane. Sabrina,
secretária de Meio Ambiente, já tive o privilégio e o prazer de trabalhar com você em outro mandato,
na época do Dalton Perim, sei do seu trabalho, sei da sua competência, sei do seu potencial.
Quando o prefeito chamou, Paulo Mineti, fiquei muito feliz, porque tinha certeza que a Secretaria
estava em boas mãos. Assim também estendo a todos aqueles colaboradores que trabalham lá
com você. A explanação em termos de dia do meio ambiente, foi bem gratificante. Já vou te fazer
um pedido também. Nós temos uma área da prefeitura lá em Vargem Grande, ficaram vários
projetos, passaram vários secretários, para reflorestar aquela área, que é um pasto que tem lá, que
está muito feio. Então, que você possa adiantar esse processo, olhar com carinho, porque a mão
de obra é fácil, o negócio é um projeto que possa arborizar aquela área lá. Pode contar comigo,
essa casa de leis, nossos vereadores, nosso mandato, qualquer coisa estamos aqui à disposição.
Quero falar um pouco hoje sobre o secretário de Obras, Gilberto, por ter atendido um pedido feito
há um tempo, de fazer aquele afastamento lá no trevo. Tinha um problema no DER, e graças a
Deus a gente conseguiu fazer aquele afastamento ali. Para Venda Nova do Imigrante vai ser um
perigo a menos naquela curva. Espero que não vire um lugar de carro para a venda, porque
colocam carro com uma placa de “vende-se”, e fica o dia inteiro ali. Parabéns para o secretário, já
estendo também, que ele faça a calçada do outro lado, até na escola da Tapera, favorecer as
crianças, o pessoal que caminha por ali, e já que está ali, estender também uma indicação, que
possa ampliar aquela calçada, até na escola da Tapera. Outra indicação, aproveitando o que o
vereador Luiz Ricardo falou, em frente ao Pagotto da Vila Betânia, ali é meio perigoso. Fazer uma
faixa lombar ali. Aquele pessoal sai com compras, sai com sacola, e quem desce na Vila Betânia,
é proibido entrar à esquerda, mas quem vem na lateral pode entrar. Então, as pessoas ficam meio
confusas. Chris, pedir uma indicação de que faça uma lombada ali, uma faixa, para a segurança
dos pedestres, e outra, pedido aqui do vereador Marcos Torres, de frente ao Multishow, tanto aqui
do Fórum, e o lá de cima da avenida Domingos Perim, para a segurança das pessoas que saem
do supermercado. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, vereadora Aldi, é sobre a
Vagalume. Outro dia eu comentei aqui, deu um desgaste, umas arranhadas, mas eu não consigo
entender porque que o executivo, depois de 3 notificações, vai lá e ainda prolonga o prazo por mais
6 meses, e a empresa não vem fazer o serviço. Então, eu não sei porque que foi feito, já foi
notificada para rescindir o contrato, e eles vão lá e pedem mais de 6 meses. Lá em Vargem Grande
já não pedir, não adianta pedir. Aí, fizeram aí uma compra de quase 3 milhões de reais, de
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iluminação pública, o material chegou faltando, e não tem ninguém para pôr”. Em seguida, o
Vereador Francisco Carlos Foletto solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte
pronunciamento: “Não costumo muito participar de alguns debates, alguns assuntos assim, eu
prefiro às vezes conversar, para me inteirar exatamente dos processos. Como a vereadora Aldi
colocou a pouco, a questão relacionada a obras e tal, mas esse assunto da empresa Vagalume é
recorrente e é velho na casa. Eu quero corroborar as palavras de vossa excelência, acho que eu
vou mais uma vez contribuir com o município, vou procurar o prefeito Paulinho, vou conversar com
ele sobre isso, vou discutir com o Gilberto, de repente propor uma discussão até conjunta de todos
nós, quem de nós quiser, quem de nós se propor, junto com o Gilberto, com o Paulinho, porque
assim, o que eu ouço aqui não é novidade, o que eu ouço aqui já é de um bom tempo, e me parece
que as oportunidades que deveriam ser dadas a essa empresa, já foram dadas. O município tem
que tomar a iniciativa em relação a isso, iluminação pública é uma coisa que é prioritária, é
necessário, onde ela falta, você tem possibilidade de aumento de violência, através do consumo
de drogas, de furtos, através de assaltos, e uma série de coisas. Então, quero corroborar as
palavras de vossa excelência, e de tantos outros colegas que já discutiram aqui, que já colocaram
a situação. Vou me propor a procurar o executivo, junto com quem quiser, para que nós tenhamos
uma definição dessa situação em relação a essa empresa. Do jeito que está eu acho que é
impossível que continue. Obrigado”. Em seguida, o Vereador Marcio Antonio Lopes continuou
o seu pronunciamento: “Eu me coloco à disposição a conversar com o executivo, sobre essa
questão da Vagalumes, porque já foi notificada 3 vezes, e aí logo de cancelar, deram mais prazo
de mais 6 meses. Eu quero aproveitar e fazer uma indicação, porque agora como mudou o horário
das crianças, os alunos estão indo embora, e chega em algum lugar no interior no escuro. Então,
quero fazer a indicação para que possa colocar alguns postes nos pontos de ônibus, nos lugares
que tiver condições de colocar. Por exemplo, ali no trevo, na entrada do Gilberto Brioschi, ali as
crianças ficam no escuro, na entrada da Sapucaia. Tem alguns lugares que necessitam, porque
tem criança que chega em casa às 19:30”. Em seguida, o Vereador Ivanildo de Almeida Silva
solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Aproveitando que eu ainda
nesta casa não abordei este assunto, sobre essa tal empresa, que presta serviço de iluminação
pública ao município, se me permitir fazer um requerimento ao executivo municipal, sobre a
elaboração que foi feita, da licitação, deste contrato, para tal concessionária ganhar, no caso essa
empresa em si, ganhar esse contrato, e o contrato firmado entre o município e ela. Posso até
detalhar depois, que eu preciso só para entender o que foi exigido, qual foram as contrapartidas do
município com a empresa que ganhou, poderia ser ela, poderia ser outra, como eram feitas
antigamente as licitações, a empresa que ganhou antes dessa Vagalume, e quais são as
obrigações do contrato. Só para a gente entender também se o município foi omisso em alguma
parte também de cobrança desse serviço, porque no meu ver, a gente já até discutiu várias vezes,
particularmente, teria que ter uma cláusula lá pedindo que essa empresa tivesse um profissional à
disposição 24 horas, ou no horário, se possível à noite ou de dia, para estar trocando essas
lâmpadas, igual a antiga empresa que prestava o serviço para o município, a qual o Gilberto, que
é o atual secretário agora, nomeado, de Obras, foi muito tempo fiscal do contrato e acompanhava
esses serviços. E eram bem feitos ao município de Venda Nova. Só isso”. Em seguida, o Vereador
Marcio Antonio Lopes continuou o seu pronunciamento: “Dentro da possibilidade, nesse
mesmo requerimento, colocar porque que foram feitas as notificações, e quantas foram feitas, só
para a gente poder passar para o município. Assino junto com vossa excelência. Quero estender
agora os meus votos de alegria, por ter conhecido a ex-secretária Carla Terra Caliman. Nos
conhecemos no trabalho, logo que assumi a Secretaria de Obras, e o pouco que eu trabalhei, sei
das palavras que a vereador Aldi, sua mãe, falou, eu fiquei emocionado, porque realmente é aquilo
que eu vivi ao seu lado. Eu sentia a sua preocupação com o município, de fazer as coisas certas,
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andar no seu carro, eu mesmo andei no seu carro com você, para ver algumas obras que você ia
ver, e infelizmente chega nessa situação. Eu fiquei muito triste quando você me ligou, falando da
sua situação. Eu queria estar próximo de você, para olhar nos seus olhos. A gente construiu isso
junto, nós, eu, o vereador Ivanildo e a vereadora Aldi, nós somos do Cidadania, nós somos do
mesmo partido, e a Carla foi a mentora, foi ela que fez toda a história do nosso trabalho político,
começou desde o começo, ela apostou na gente, e ela sempre acreditou naquelas coisas que a
gente ia falando. A gente tem que buscar as pessoas que realmente estavam do nosso lado, e
pensam igual a gente. Uma pessoa colocar outra por favor, eu não concordo, mas colocar outra
pessoa pelo reconhecimento do que já vem fazendo, e poderia trazer para o município, é diferente.
Então, eu estou falando com toda a minha sinceridade, você sabe o carinho que tenho por você,
pelo seu trabalho, se tivesse possibilidade, se sua mãe renunciasse do cargo de Vereadora, eu
tenho certeza que eu ia trazer você para trabalhar comigo na Câmara, pela eficiência e
transparência, mas não pode, porque é mãe e filha. E ainda tenho o genro, marido, a família está
toda aqui. Eu estou te falando essas coisas, pelo carinho. Eu tenho certeza, com o seu currículo,
você vai ter que escolher as coisas para fazer, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. Estive na
feira na sexta-feira, chegou um chileno: mas não acredito, não acredito. As pessoas que vêm de
fora não estão acreditando, do potencial que a prefeitura de Venda Nova simplesmente deixou de
ajudar na administração. Fica aqui o meu carinho, você pode contar comigo como pessoa, como
presidente deste legislativo, como Vereador, do meu mandato à sua disposição, porque eu sei o
carinho, sei da responsabilidade e da pessoa que você é. Obrigado, pode contar comigo sempre.
Boa noite a todos”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu novamente a palavra a Secretária
Municipal de Meio Ambiente, SABRINA SILVA ZANDONADE, para fazer suas considerações
finais: “Quanto ao reflorestamento da área lá de Vargem Grande, está programado para iniciar um
trabalho mesmo de reflorestamento no próximo período chuvoso. Então, ainda esse ano vamos
iniciar o reflorestamento dessa área. O olhar para as nascentes é importante. Nos últimos 7 anos
o consumo de água aqui em Venda Nova dobrou. Então, quando eu estava como Secretaria antes,
da barragem do Alto Bananeiras eram captados 3 litros por segundo. Hoje já são 14 litros por
segundo. Então, a gente tem que investir sim em ações de produção de água, reflorestamento,
além de outras ações, mas o reflorestamento de nascentes e córregos está é ligado a isso. Reforçar
que está aberto o cadastro para recebimento de mudas, para todos os produtores rurais, que são
parceiros do meio ambiente. O cadastro de mudas é para todo o município, e o mapeamento que
a gente definiu áreas estratégicas para iniciar. Então, os produtores dessas micro bacias do Alto
Bananeiras e do São José do Alto Viçosa, podem aguardar o contato da Secretaria, que eles serão
visitados, para a gente avaliar a situação de cada nascente. Quanto a questão da coleta de lixo, da
coleta noturna, essa também era uma sugestão do vereador Gilberto, o Pimentinha também
colocou aqui, e como eu coloquei, estamos avaliando a rota do lixo úmido. Estamos estudando
custos, lacunas, possibilidades de ampliação. Vamos considerar, agora também essa discussão é
sempre em conjunto com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente ajuda na gestão,
mas é a Secretaria de Obras que faz a operação de serviço. Vamos sim considerar essa
possibilidade e avaliar, se de acordo com os custos e com toda a logística, é viável. Quero
agradecer e convidar mais uma vez a cada cidadão que ainda não faz a separação dos seus
resíduos, que a partir de hoje comece a fazer, e contribua aí para toda a questão ambiental, para
a questão econômica também, reduzindo os custos que a gente tem, com o gerenciamento de
resíduos, e também para a Ascaveni, para que eles garantam, consigam melhorar ainda mais a
renda mensal deles. Boa noite”. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Presidente
declarou encerrada a Sessão às 21 horas e 23 minutos, e para constar nos anais desta Casa de
Leis, eu, Gabriel Vilastre, lavrei a presente ata, que, após ser devidamente divulgada, achada
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conforme e aprovada, vai assinada pelo Presidente, pelos Secretários e pelos demais Vereadores
presentes nesta Sessão desta Casa de Leis.
MARCIO ANTONIO LOPES – Presidente
AMILTON JOSÉ MARQUES PACHECO – Vice-Presidente (LICENCIADO)
ALDI MARIA CALIMAN – 1ª Secretária
WALACE RODRIGUES DE SOUZA – 2º Secretário
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