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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos 21 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 o Vereador
Francisco Carlos Foletto, para proceder a leitura do Evangelho de Mateus, Capítulo 07,
versículos 06 e 12 a 14, 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 14 de junho 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: Projeto de Lei nº 057/2022, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 1.482, de 09 de
junho de 2022, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 058/2022, 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 059/2022, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que dispõe sobre autorização para suplementação orçamentária e repasse ao
Hospital Padre Máximo; Requerimento nº 024/2022, de autoria do Vereador Marco Antônio
Torres Nascimento, o qual requer que esta Casa solicite ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, informações sobre os
equipamentos alugados pela Prefeitura, de forma detalhada; Requerimento nº 025/2022, de
autoria do Vereador Ivanildo de Almeida Silva, o qual requer que esta Casa solicite ao Chefe
do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti,
informações sobre o valor disponível em caixa, distinguindo o que é proeminente de
recursos próprios e convênios, e que a cada 2 meses essa informação seja atualizada;
Requerimento nº 026/2022, de autoria do Vereador Marco Antônio Torres Nascimento, o qual
requer que esta Casa solicite ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor
João Paulo Schettino Mineti, informações sobre a aquisição de material de construção
comprados pelo município, nos últimos 12 meses, de forma detalhada; Requerimento nº
027/2022, de autoria do Vereador Ivanildo de Almeida Silva, o qual requer que esta Casa
solicite ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino
Mineti, informações sobre a prestação de serviço de iluminação pública; Indicação nº
040/2022, de autoria da Vereadora Aldi Maria Caliman, a qual indica o Chefe do Poder
Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, para providenciar
a aquisição de um terreno e a construção de um centro esportivo, que contemple uma quadra
de esportes oficial, com pista de atletismo; Ofício oriundo do Vereador Marco Antônio Torres
Nascimento, o qual solicita a retirada de tramitação para o Projeto de Lei nº 056/2022, que
dispõe sobre exigência de autorização para participação de menores de 18 anos, em eventos
do tema LGBT ou similares, no âmbito do município de Venda Nova do Imigrante; Moção de
Pesar nº 022/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, pelo falecimento do senhor
José Augusto Júnior, ocorrido no dia 10 de maio de 2022 . 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. Eu quero fazer
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aqui uma fala rápida, sobre o projeto de lei número 59/2022, que acabou de ser lido aqui na tribuna,
no expediente. É um projeto que tem uma importância muito grande, não só para o município, mas
principalmente para o Hospital Padre Máximo. É um projeto que trata da liberação, da nossa
aprovação, para que seja repassado para o hospital um valor de R$ 1.742.000,00, provenientes de
emendas parlamentares dos nossos deputados e senadores. Eu não sei agora, confesso a todos
que eu não tive tempo para buscar isso, quem são os autores dessas emendas, mas enfim, quero
dizer que isso é o reconhecimento também de parte dos parlamentares federais, do estado do
Espírito Santo, do serviço prestado pelo nosso hospital. Apesar dos pesares, apesar dos
problemas, a gente tem que admitir que ainda é o melhor hospital regional da região, e que é o que
tem condições de melhor atender as pessoas, principalmente nos momentos de urgência e
emergência. Então, primeiro eu quero agradecer a todos aqueles que favoreceram ao município,
ao hospital, com essas emendas parlamentares, é um dinheiro para custeio, é um dinheiro que é
de suma importância para o momento que aquela instituição atravessa. Nós tivemos há poucos
dias aqui reunião com o Presidente, com a administradora, e todos nós sabemos da situação
financeira difícil pela qual o hospital passa nesse momento. Então, acho que isso vai trazer um
alívio. Tem um outro projeto do governo do estado que está sendo discutido, que está avançando
junto ao município, que diz respeito ao hospital também, e na hora correta a gente vai colocar isso
para o entendimento de toda a população. Quero agradecer, Presidente, a vossa excelência, eu
tive essa demanda hoje cedo, estive aqui pedindo a vossa excelência, que se o projeto fosse
protocolizado no dia de hoje, o que aconteceu agora no final da tarde, que vossa excelência
colocasse para ser lido, para que nós vereadores, e aí eu quero chamar a atenção de todos os
membros das Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e
Orçamento e acho que esse projeto passa também pela Comissão de Saúde, que nós possamos
desde já, na segunda-feira da semana que vem, fazermos uma reunião conjunta, isso deve ser
solicitado pelo presidente da Comissão de Legislação, para que nós possamos fazer uma reunião
conjunta, aprovarmos esse projeto, obviamente ele eivado de legalidade, que eu acho que está. E
aí novamente eu já adianto a todos, que na conversa de hoje, com o excelentíssimo presidente
Márcio, ele se comprometeu em, havendo a liberação do projeto na segunda-feira pelas comissões,
de colocar o projeto para votação na terça-feira que vem. Dada a situação difícil que atravessa o
hospital, quanto antes a gente liberar esse projeto aqui, e obviamente, a gente espera que depois
ele seja sancionado pelo prefeito municipal, quanto antes a gente fizer isso aqui, tanto antes o
dinheiro chega para o hospital. E eu quero aproveitar também a oportunidade para dizer que em
outros momentos, às vezes, nós não tínhamos a presteza, a vontade e a agilidade de lidar com
matérias como essa, por parte do executivo. E hoje de manhã, também, antes de conversar com o
presidente Márcio, estive conversando com a secretária Camila, e com o gerente Cristiano, e de
pronto, ambos se dispuseram, eles já estavam naquele momento à caminho da Secretaria de
Finanças, para dirimir com a secretária de Finanças algumas dúvidas, fazer alguns ajustes, e o
resultado está aí. Quando as pessoas têm boa vontade, o que é de dever do cidadão público, que
exerce um cargo público, seja ele eletivo ou não, estou vendo aqui meu amigo Ediones da Seag,
que assim o faz, encara, resolve, é ágil, trabalha em prol da população. Nós temos que ter
consciência, cada vez mais, de que quando nós estamos ocupando um cargo público por eleição,
ou um cargo público por nomeação, nós estamos trabalhando para a população que nos nomeou
e que paga os nossos salários. Então, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos e os meus
agradecimentos à Secretaria Municipal de Saúde, pela agilidade com que tratou esse projeto no
dia de hoje. Muito obrigado”. Em seguida, o senhor Presidente informou não haver mais oradores
inscritos para pronunciamento e passou para a ORDEM DO DIA, observando o Art. 163 do
Regimento Interno, e passou para a discussão e votação das matérias inseridas na pauta,
contendo: Projeto de Lei nº 022/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe
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sobre a alteração da Lei Municipal nº 969/2011, e dá outras providências; Pareceres da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento,
pela aprovação do Projeto de Lei nº 053/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
altera a Lei nº 666, de 12 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa
da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências; Requerimento
nº 024/2022; Requerimento nº 025/2022; Requerimento nº 026/2022; Requerimento nº
027/2022; Moção de Pesar nº 010/2022. Em seguida, o senhor Presidente colocou em segunda e
última discussão, o Projeto de Lei nº 022/2022, 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. Esse projeto 22 é a criação de mais um cargo na Defesa Civil, mais um cargo político,
mais um cargo indicado pelo Prefeito, pelo executivo. Venho aqui neste momento declarar mais
uma vez meu voto contrário a este projeto. Hoje, por exemplo, eu vejo no nosso plenário várias
pessoas, principalmente jovens, e que com a graça de Deus, eu acredito, e tomara que estejam
todos empregados, ganhando seu salário, mas talvez tenha alguns deles aí que estão
desempregados, precisam de um emprego. Aí, eu vejo um projeto como esse, que ao invés de
oferecer a oportunidade, por exemplo, agora nesse momento esses jovens, essas pessoas que
estão aqui no plenário, para concorrer a essa vaga, é mais um indicado pelo executivo, é mais um
indicado pelo Prefeito. Aí, eu me pergunto: um município, onde já temos 11 pastas, ou seja, 11
secretarias, 11 secretários, 11 gerentes, 11 coordenadores, no mínimo isso daí, o prefeito precisa
indicar mais um cargo, e deixar tantas pessoas sem a oportunidade de concorrer a essa vaga,
através de um processo seletivo? Por isso, declaro meu voto contrário a esse projeto. E peço,
encarecidamente, que cada vereador neste momento pense com carinho. Obrigado, senhor
Presidente”. Não havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em
segunda e última votação, o Projeto de Lei nº 022/2022, sendo aprovado por 6 votos a 2, votando
contrário ao Projeto de Lei os Vereadores Marco Antônio Torres Nascimento e Ivanildo de Almeida
Silva. Em seguida, o senhor Presidente colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº
053/2022, e concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO, que
fez o seguinte pronunciamento: “Senhor Presidente, demais vereadores, quero neste momento,
como eu sempre sou e sempre vou ser aqui e em qualquer lugar, onde eu estiver, franco e
verdadeiro, e quero nesse momento deixar claro que não me atentei a este projeto. Este projeto foi
encaminhado às comissões no último dia 6 agora, e hoje já está a votação. É mais um projeto com
a criação de 4 cargos comissionados, e exclusivamente indicados pelo Prefeito. Então, neste
momento estou pedindo vistas desse projeto, para me atentar e estudar um pouquinho mais sobre
ele. Obrigado, senhor Presidente, e conto com os demais vereadores aí no meu pedido de vista”.
Não havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em votação, o
pedido de vistas, de autoria do Vereador Marco Antônio Torres Nascimento, ao Projeto de
Lei nº 022/2022, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em
única discussão, o Requerimento nº 024/2022, e não havendo manifestação dos vereadores,
colocou em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente
colocou em única discussão, o Requerimento nº 025/2022, e não havendo manifestação dos
vereadores, colocou em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em única discussão, o Requerimento nº 026/2022, e não havendo
manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Em
seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão, o Requerimento nº 027/2022, e não
havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão, a Moção de Pesar
nº 010/2022, e concedeu a palavra ao VEREADOR MARCIO ANTONIO LOPES, que fez o seguinte
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pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa,
público presente, radiouvintes e internautas. Vim falar um pouquinho da emoção pelo
conhecimento, pela amizade, pela secretária Sirlene, pelo carinho que a minha família, meus tios,
tiveram com o saudoso José Augusto. Estive lá no velório, meu tio, já com quase 90 anos, lembrou
que eles iam lá jogar baralho. A Sirlene e as irmãs era pequenininhas, e ficavam lá esperando cair
uma moedinha no chão, para, no outro dia, compra bala. No velório lá, a gente estava ali num
momento de tristeza, mas são umas coisas que vêm motivando a gente. Então, eu quero falar para
a vossa senhoria, Sirlene, que o seu pai deixou de exemplo a família que tem, os filhos formados.
Isso que vale a pena, se a gente parar para pensar. Não é fácil a vida da gente, mas o legado que
ele deixou, eu estive lá presente, e eu vi amigos, pessoas que realmente conviveram com ele, lá
de Conceição, contando as histórias de vivência. Então, eu quero que o seu coração seja recheado
pelo o que ele deixou para vocês, o exemplo de pai, de ser humano, de tio, avô. É isso que eu
tenho para te dizer, e tenho certeza que ele está em um bom lugar, pela pessoa que ele foi, e é de
exemplo para nós. Obrigado”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao
VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Eu quero
agradecer, Sirlene, a sua presença aqui hoje, nessa justa homenagem ao seu pai, pelo passamento
dele, externar a você de coração, e toda a sua família, quero que você leve o meu abraço a toda a
sua família, por essa perda, e dizer a você que, embora tenha conhecido pouco o seu pai, convivido
pouco, mas eu gosto muito dos ditados populares. E tem um, exatamente essa geração dos nossos
pais, nossos avós, eles sempre usaram muito esses ditados populares, essas metáforas, para
ensinar para a gente, e tem um que diz que assim, que o cavaco não cai longe do pau. Isso é
verdadeiro, não só por você, mas por toda a sua família. Então, como o vereador Márcio bem disse
aqui também, e tenho certeza que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com
o seu pai, vocês familiares, principalmente, sabem que a vida é um ciclo, esse é um momento pelo
qual todos nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde, mas que fica o legado, ficam as raízes que
nós podemos considerá-lo. Elas são frutíferas, elas dão uma árvore bonita, com bons frutos, com
belas flores, que é o que você e toda a sua família representa. A certeza de que a passagem terrena
foi marcada pelo trabalho, pela honradez, pela honestidade, pela dignidade, por tudo isso, e que
com certeza ele passou, ao longo de toda a vida, de toda a convivência, para vocês familiares, e
para todas as pessoas com quem ele conviveu. Então, acho que é uma humilde, mas plenamente
justa homenagem, que essa Câmara faz ao seu José Augusto hoje. Leve a toda a sua família, de
coração, os meus sentimentos de pêsames e o meu abraço”. Em seguida, o senhor Presidente
concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTONIO GRILLO, que fez o seguinte
pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa,
público presente, radiouvintes e internautas. Seu Presidente, é muito rápido também, é mais para
fazer um agradecimento ao seu Zé Augusto. Convivi pouco com ele, confesso, mas como o Chico
disse, a gente convive com alguns filhos dele. A contribuição que essa família tem dado para Venda
Nova do Imigrante é imensa, em todos os segmentos que atua. Então, fica meu registro aqui, de
agradecimento mesmo, acho que é um momento de dor, mas é de agradecer imensamente. A
gente passou por isso também na família esses dia, com um tio querido, dói, chora, mas a gente
não pode lembrar de agradecer. Então, fica assim, esse abraço e agradecimento a você, a Sandra,
a todos que a gente tem contato da família. Mas é para agradecer mesmo, tem muito orgulho, e
certamente fez um grande bem para o município e região”. 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. Sirlene, faço a palavra de todos a minha, mas tenho
que te deixar um pequeno agradecimento, porque a nossa comunidade não perdeu só o José
Augusto, perdeu uma pessoa de ampla visão. Eu lembro que lá no começo da minha política ele
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virou para mim e falou: meu amigo, presta atenção, Venda Nova, queira ou não queira, a chegada
e a saída de Venda Nova é o Camargo. Então, a comunidade teve uma perca muito grande, de um
homem que tinha uma visão ampla. Ele sempre foi um cara educado, amigável, falava pouco, mas
sempre batia na tecla certa. E ele é um camarada que, com pouca convivência que eu tive com ele,
eu tive grandes aprendizados. Eu acho que a família inteira acarretou isso dele. Está de parabéns,
você, a família, meu amigo Anselmo, que está viajando agora, que Deus proteja, e que Deus
continue consolando a família inteira. Meus parabéns e uma boa noite”. Não havendo mais
manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em única votação, a Moção de Pesar
nº 010/2022, sendo aprovada por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o senhor Presidente
passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e 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. Hoje eu passei de
Bananeiras para cá, e vi que eles arrumaram aquela estrada, aquela Avenida 29 de Julho, que
estava horrível, do posto Falqueto até a Apae. Só que no finalzinho, quando entra na rua da Apae,
falta uns buraquinhos, tinha que caprichar mais. Estava começando, os jardins depois encher de
terra, arborizar, enfeitar, gramar. Hoje também eu vi no centro de eventos aquelas pedras grandes.
Eu acredito que finalmente vão consertar aquela calçada na entrada do Conviver, está ruim ali. As
crianças entram ali, passa bicicleta, passa pessoas caminhando, e está aquele negócio atrasado
ali. Aquelas pedras grandes já é um bom começo, coloca as pedras e arruma aquela calçada.
Parabéns pelas atitudes. Nesse final de semana a comunidade de São João de Viçosa vai
comemorar, fazer uma festa em honra ao padroeiro São João Batista. Começou no dia 5 e vai até
o dia 26. Como eles tiveram a sorte de comemorar a festa do padroeiro deles lá, no final de semana,
o dia mesmo do padroeiro é 24. Tem a Santa Missa às 19 horas, tem a solenidade a São João
Batista, tem procissão e tudo mais. Depois, sábado, está bem preenchido, bem disputado. Começa
às 8 com passeio ciclístico, das crianças do Atílio Pizzol, leilão às 15 horas, show com “Os Loucos
da Vaneira”, 20 horas tem “Os Santanas”. Depois, domingo, tem a missa às 10 e 30, almoço com
o Leandro de Souza, show o trio Chocomel, sorteio de bingo beneficente. Depois, às 18 horas tem
queima da fogueira e o fechamento com “Os Santanas”. Têm uma quadrilha animada lá, a quadrilha
vai ser quando? Está aqui, a festa São João, quem que quiser participar, é uma comunidade
organizada, se envolve. O dia 29 vai cair na quarta-feira, é o padroeiro do nosso município, São
Pedro Apóstolo. Vai ser comemorado aqui na Igreja Matriz mesmo, pelo o que eu estou vendo. Eu
sei que vai ter a missa às 10:00, quem for vai receber alimentação, vai ter apresentação do grupo
do Jorginho, da banda Emiliano Pedrino Lorenção, vai ter quadrilha da melhor idade, vai ter o
Granello apresentando também, vai ter o Preguinho, quem gosta de forró. Todos convidados. Você
às vezes acha que tem que trabalhar, apanhar café, não dá atenção para esse detalhe importante
da nossa vida, a parte espiritual. Aproveita o momento e vem agradecer tudo de bom que o nosso
município tem, porque ele nasceu na igreja. Ali que eles vinham, se reuniam, pediam as forças para
tocar a vida, para vencer os desafios do dia a dia. Então, é muito importante agradecer as pessoas
que se doaram a vida toda, para construir Venda Nova que nós estamos usufruindo agora. Sirlene,
eu quero falar sobre a importância que o seu pai foi na vida do município, principalmente na região
do Camargo. E pelos frutos que estão aqui, a gente já sabe que foi uma pessoa ímpar para aquele
local, e para o nosso município. Você é um exemplo de gestora, a frente da Secretaria de Educação,
eu acompanhei você quando era lá na gestão do Dalton, era coordenadora e eu era coordenador
de esporte escolar, a gente trabalhou muito junto, e eu sei do seu trabalho a sua dedicação. E
abraça a causa, não faz pelo poder, nem pelo dinheiro, você faz pela paixão. Os seus irmãos e
suas irmãs vieram, do seu pai e da sua mãe, da união dos 2. Então, eu acredito que ele está num
lugar muito especial lá, junto com o nosso criador Deus Pai, abençoando e torcendo para a gente
aqui. As voluntárias do Hospital Padre Máximo estão aguardando o carro utilitário, e também as
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voluntárias da Pastoral da Saúde também estão aguardando o carro utilitário, que o prefeito
prometeu, que ia passar para elas, para desenvolverem melhor o trabalho delas. Agora, hoje, 21
de junho de 2022, fazem 75 anos que o casal, eu acredito que é o casal mais antigo, assim com
mais tempo junto, de vida, o seu Olivio Venturim e a dona Eleonora. Hoje completa 75 anos de
matrimônio, e a gente não podia passar em branco essa data tão significativa. Ele é filho do Antonio
Venturini e Teresa Lorenção. Ele é neto do primeiro morador de São João de Viçosa, o Amadeu
Venturim. A dona Leonora é filha de João Sossai e Luíza Altoé. É neta do primeiro morador de
Venda Nova do Imigrante, o seu Ângelo Altoé, e nasceu na comunidade da Tapera. Segundo o
filho dela, o José Rubens, ele me contou que na semana passada o pai dele contou, que fosse o
seguinte, ela nasceu na Tapera, no Sossai, lá dentro, e ele nasceu em São João, na Cachoeira
Alegre. Então, eles saíram a cavalo da Tapera, e foram para São João. E a família do seu Olívio
saiu da Cachoeiro Alegre e foi para São João. Dali eles partiram para o Indaiá, onde aconteceu o
casamento. Olha que engraçado, gente, interessante, tudo a cavalo naquela época, em 1947.
Então, no dia 21/07/1947, como era de costume na época, os noivos saiam ambos de suas
residências a cavalo para se casar. O casamento foi realizado na igreja do Indaiá, Conceição do
Castelo. Esse ano, o casamento de Eleonora e Olívio completa bodas de brilhantes, 75 anos de
matrimônio, resultado de muito amor, dedicação, renúncias, muita força e sabedoria. Sabe onde
que nós conseguimos a sabedoria? A gente pode ser inteligente, mas a sabedoria eu consigo na
amizade com Deus. Você quer ser sábio? Usar bem a inteligência? Seja amigo de Deus. Jovens
que estão aqui, a gente nasce, cresce, a medida que eu sou pequeninho, eu preciso de ajuda do
outros, e a medida que eu cresço, vou ficando mais dona de mim mesmo, e vou escrevendo a
minha história, assumindo posições, assumindo desafios, construindo a história. É assim que é a
nossa vida. Aí, quando você olhar para trás, como é que foi a sua vida? Para a gente saber fazer
as escolhas certas, eu tenho que estar ligado com alguém superior, que é Deus. A minha vida tem
bem isso, eu aprendi com meus pais. Depois, a educação salesiana, Dom Bosco que era o
fundador. Então, o seu Olívio Venturim, eu era adolescente, e ele trabalhava na cooperativa. Eu
fiquei sabendo hoje que ele participou da primeira cooperativa, que foi em Lavrinhas, no terreno do
seu Vitorino Caliman. E nessa época eles residiam em Lavrinhas também. Eles tiveram 11 filhos.
Aí, depois a cooperativa veio para onde é o Mercado Central hoje. O seu Vitorino sofreu tanto, ele
teve depressão, ficou anos e anos no quarto por essa troca, porque ele quem fazia tudo, o apelido
dele era coronel, que comandava tudo. Aí, seu Olívio veio para a cooperativa, aqui onde é o
Mercado Central hoje. Naquele tempo a família produzia as coisas, frango, plantava. Vendia na
cooperativa e levava de volta as coisas que não tinha em casa, o trigo, o açúcar, esses tipos de
coisas. O Olívio, quando era criança, sofreu paralisia infantil. Eu achava interessante, que ele tinha
a bota, ele mancava, mas a bota era apropriada para calçar o pé dele. A família do Olívio tem 11
filhos, 21 netos e 16 bisnetos. Os filhos, Dácio, Anastácia, a irmã Antonieta, uma salesiana, o João,
o Eudésio, José Rubens, o Edésio, a Bernadete, Maria Gorete, a Rita e a Márcia. Olha quanta
coisa, quanta história. Ele ainda está lúcido, até a dona Eleonora. A dona Eleonora é irmã da esposa
do seu Benjamim. Estão lúcidos ainda, e nesses meses de junho e julho, serão realmente meses
de comemorações. Além de 75 anos de matrimônio completos, no dia 21 de junho, Eleonora
completa 95 anos no próximo dia 27 agora, e o Olívio 98 anos no dia 27 de julho. Olha quanta
harmonia que tinha entre os 2. Eu achava que toda essa história de vida deles, que tinha que fazer
um livro, a família, os filhos, se preocuparem em fazer um registro. Tem a história da cooperativa,
ele era alfaiate, teve essa paralisia, e não podia serviço pesado. Então, o pai desenvolveu trabalho
mais leve. Depois passou a trabalhar na cooperativa, morou em alguns lugares da cidade, morou
na Vila Betânia, depois passou para Cachoeira Alegre, aonde está até hoje. Fica aí o registro dessa
história de vida, exemplo para todos nós. Muito obrigada pela atenção”. Em seguida, o senhor
Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ERIVELTO ULIANA, que fez o seguinte
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pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa,
público presente, radiouvintes e internautas. Primeiro, quero deixar também registrado os meus
sentimentos, meus pêsames, a família do seu Zé Augusto, Sirlene, a você, a sua mãe, os seus
irmãos, a todos os parentes e amigos. Conheci muito pouco o seu Zé Augusto, mas o pouco que
eu tive, tenho boas lembranças, daquele olhar de serenidade dele, de poucas palavras, uma pessoa
extremamente simples, humilde, trabalhadora. Tenho certeza que o maior legado que ele deveria
deixar, ele deixou, que é a boa educação aos filhos, respeitando os princípios cristãos, respeitando
as crenças e opiniões. Eu tenho certeza que ele cumpriu o seu legado, e quem escolhe a hora de
partir é Deus. Leve a todos os meus sinceros sentimentos. Quero também falar a respeito de um
assunto, que na última terça-feira o vereador Marcos Grillo comentou sucintamente dele, que há
algum tempo já que eu estava querendo uma oportunidade de usar a tribuna para falar a respeito
dele, porque é um assunto que não só a mim, mas como a muitos munícipes, têm uma certa
precaução, que é o destino que será dado ao Lago do Alto Bananeiras. O imóvel foi adquirido e foi
feita a represa, com o objetivo de fazer um reservatório de água. Mas hoje nós temos a consciência
que o Lago de Alto Bananeiras tem potencial para ir muito além. O Lago de Alto Bananeiras e os
imóveis ao seu entorno, tem a possibilidade de se tornar o maior cartão postal natural de Venda
Nova do Imigrante. Então, que eu peço e eu quero deixar registrado, é que o poder executivo pense
com muito carinho, qual a destinação que ele vai dar naquela localidade. Temos que pensar de ter
uma área de lazer, com ciclovia, com área para fazer caminhada, uma área para se florestar, plantar
ipê, que que é o símbolo municipal, que foi aprovado por essa casa, plantar cerejeiras, fazer matas,
isso tudo de forma bem planejada, que eu não tenho dúvida nenhuma, que o Lago de Alto
Bananeiras será a melhor área de lazer do nosso município, e será o melhor cartão postal do
município de Venda Nova do Imigrante, e juntamente com o agroturismo, será o nosso carro chefe.
Mas para isso, o executivo tem que fazer audiências públicas, tem que ouvir todas as entidades,
todas as associações, e também ouvir essa casa de leis, para que realmente seja dada a melhor
destinação possível. E que depois que isso for definido, que se realmente contrate pessoas
altamente capacitadas e especializadas para se fazer essa destinação. Não tenho dúvida nenhuma
que o Lago de Alto Bananeiras vai ser o nosso principal cartão postal natural, mas para isso tem
que haver planejamento. Então, é isso que eu quero deixar registrado. Somente isso, senhor
Presidente. Obrigado e boa noite”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao
VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Eu ia pedir
um aparte, quando o vereador Erivelto encerrou a fala dele, mas quero corroborar a fala do vereador
Erivelto. Eu venho insistindo também nesse assunto do Lago do Alto Bananeiras, e acho que se
não for a única joia da coroa, com certeza, é uma das principais. Então, essa discussão não pode
ser em momento nenhum acanhada, pelo contrário, tem que ser eloquente, tem que ser lembrada,
e muito bem debatida, por tudo o que o Vereador, mais uma vez, colocou aqui, como tantos outros
já falaram outras vezes. Então, é fundamental que nós pensemos nesse assunto, sempre que for
necessário, e isso vai ocorrer dentro de pouco tempo. É uma necessidade para o município. Quero
lembrar aqui que o estado começou a vacinação de todos os cidadãos acima de 40 anos, se eu
não me engano, não sei se isso é estadual, não tive como ter essa informação, mas com certeza
algumas cidades da Grande Vitória já estão vacinando com a quarta dose do covid, os cidadãos
acima de 30 anos. Como profissional de saúde, eu quero repetir, eu acredito na vacina, eu acho
que a vacina tem que ser feita, isso é um critério de cada um, obviamente, mas a minha opinião é
que tem que ser feita. O número de contaminação do covid voltou a aumentar, o número de
internações voltou a aumentar, o número de mortes também voltou a aumentar, nós não temos um
número de mortes extremamente alto, como vivemos aí a cerca de 1 ano atrás, 2 anos atrás,
exatamente por conta da vacinação. Então, nós já passamos momentos de termos 4000 mortes
por dia no Brasil, e hoje a gente está na casa aí de 70, 80, 50, enfim. Isso é por conta da vacinação.
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Então, como um profissional de saúde, se eu puder dar uma opinião, que todas as pessoas
busquem essa vacinação, principalmente aquelas pessoas que têm algumas doenças, que têm
comorbidade, hipertensão, diabetes, os idosos, tudo isso é muito importante. Tem muita vacina e
dá para vacinar todo mundo. O covid está aí ainda, é uma doença, é uma virose que está entre
nós, ainda não está debelada, a pandemia arrefeceu muito, obviamente, hoje em dia nós temos
praticamente vida normal, mas eu tenho reparado muitas pessoas que voltaram a usar máscara no
dia a dia. Então, é uma realidade e nós temos que ter todos os cuidados possíveis, principalmente,
usando aquilo que a saúde pública nos dá. Esse é um lembrete que eu estou fazendo, é um recado
que eu deixo. Quero fazer uma outra observação aqui. Hoje foi lido um projeto, também volto a
insistir aqui, volto a pedir a comissão de legislação, se nós pudermos fazer, talvez passe só na
legislação isso, se pudermos liberar esse projeto na semana que vem. A secretária de Finanças,
Maria Casagrande, ontem procurou a mim, ao presidente Márcio, ao vereador Marco Grillo, para
discutir uma alteração que tem que ser feito em relação ao IPTU, e ela nos chamou a atenção para
uma coisa que é muito importante. Eu sempre digo aqui que eu aposto sempre na educação. O
Tribunal de Contas tem cada vez mais cobrado dos municípios a arrecadação própria, e não é fácil
para um município pequeno como o nosso ter arrecadação própria, gerar recursos dentro do próprio
município. Então, o tribunal tem avaliado indicadores, onde você gasta muito, e tem cobrado da
administração que ela deixe de gastar ou que arrecade mais, para financiar aquele custo. E isso
especificamente com o lixo. O vereador Marcos Torres tem dito isso aqui também, ele é profissional
da área, trabalha. Nós temos um custo altíssimo com o lixo produzido em Venda Nova. E mais uma
vez, Noel que se faz presente, presidente da associação de reciclagem, a Sabrina, secretária de
Meio Ambiente, colocou para nós há poucos dias aqui, Venda Nova do Imigrante ainda está
reciclando bem menos do que poderia. O Ifes, que se faz presente aqui, está começando um
trabalho na feira agora. Então, vamos criar consciência de que nós temos que gerar menos lixo
possível, nós temos que reciclar mais, o lixo orgânico, ver o que pode se aproveitar, o que pode se
jogar na horta, num pé de planta, porque a despesa do município é muito grande. E esse dinheiro
que nós estamos gastando para levar lixo embora do município, nós poderíamos estar investindo
na saúde, nós poderíamos estar investindo na educação, estar investindo na infraestrutura da
cidade. Então, é importante que as pessoas se conscientizem disso. Eu vou até sugerir, vou
procurar o Prefeito, já fica a sugestão para você, Sirlene, como secretária, existe um prêmio
chamado Prêmio de Áquila, que é uma premiação nacional, que dá as boas gestões das cidades.
Então, procura saber disso, secretária, vê o que você pode fazer dentro disso na educação, para
melhorar e a gente se tornar cada vez mais exemplo dentro do país. Fazer um pequeno lembrete
de que nesse final de semana, o vereador Marco Grillo, conversei com ele, vai falar até com mais
propriedade do que eu, mas nesse final de semana nós vamos ter o festival estadual das cervejas
artesanais aqui no município, são diversas cervejarias, de diversas cidades diferentes, um evento
muito bacana, que está trazendo muito turista para a cidade. Isso é bom para nossa economia. E
mais uma vez agradecer aqui ao governo do estado do Espírito Santo, através da Aderes, que está
viabilizando esse projeto, junto com o Sebrae, mais uma vez agradecer ao Sebrae, mais uma vez
agradecer ao Pedro Rigo, que tem um carinho todo especial com Venda Nova, com toda a região
de montanha, sempre trazendo para cá eventos para o desenvolvimento turístico. E nós temos que
ter consciência que esse desenvolvimento tem que ser sustentável. De novo, geração de lixo,
consumo de coisas que não devem ser consumidas, onde que nós vamos jogar, todos os cuidados.
O turismo é uma indústria limpa, que se bem gerenciado, se bem executado, ele traz um lucro, não
de 100%, mas sim de 200% ou mais. Então, nós temos que ter todos os cuidados nesses sentidos,
na nossa cidade e na nossa região. Agradecer ao Pedro Giubbini, que nos presenteou hoje com
uma de suas maravilhas. O Pedro é um patrimônio de Venda Nova, um patrimônio cultural, é um
exemplo de pessoa, é um artesão, como ele mesmo se apresentou aqui para nós, é um defensor
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do meio ambiente. O Pedro, em todos os seus trabalhos, ele não corta sequer um galho de árvore.
Tudo o que ele faz, toda a obra de arte que ele tem, é aproveitamento. É o que, teoricamente, já
morreu na natureza, e aí ele busca e trabalha. Então, o artesanato dele é bonito, é maravilhoso, é
interessante, se mostra como uma obra de arte, mas o que mais a gente tem que apreciar, quando
nós olhamos uma peça dessa aqui, é o que tem por trás, é o que tem na cabeça, é o que tem no
pensamento, é o que tem na mensagem que o Pedro traz para toda a população. E ele faz um
trabalho magnífico com todas as escolas, com todas as crianças de todas as idades, que é quando
a gente consegue realmente formar a personalidade. É na criança, no adolescente, não que no
adulto você não possa investir, mas quando você faz isso lá atrás, já vem um crescimento
responsável, para lidar com todas as dificuldades que o mundo moderno coloca. Então, parabéns
Pedro Giubbini, obrigado por essa obra de arte. Eu acho que isso vai enfeitar com muito orgulho a
nossa Câmara, pelo resto da vida. Então, é uma mensagem muito grande, o que está composto
nessa obra de arte que ele acaba de presentear a Câmara. Por hoje é só, muito obrigado e boa
noite a todos”. 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. Senhor
Presidente, eu venho aqui já me adiantando, como presidente da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final, que em conversa com os demais membros, nosso relator Erivelto Uliana e o nosso
secretário Marco Grillo, que nós estaremos convocando uma conjunta com as demais comissões,
vereador Francisco, nós fazemos parte da Finanças, e as demais comissões, demais vereadores,
para estar tratando com mais rapidez e eficiência sobre o projeto 57, que se trata do R$
1.700.000,00 para o Hospital Padre Máximo, que é um recurso de extrema urgência, saúde pública,
e sobre o projeto 58, que trata sobre o código tributário, em respeito a taxa de lixo, que se for se
atentar a lei que está em vigor, teria que ser paga numa cota. E agora, com a adequação na lei,
poderá ser dividido juntamente com o IPTU. Então, senhor Presidente, só alertando que a gente
vai fazer a convocação, que vai passar pela nossa comissão, já vamos fazer a convocação para a
próxima reunião de comissão, para uma conjunta, para deliberar esses 2 projetos. Queria fazer
uma indicação a vossa excelência, como presidente dessa casa, e a mesa diretora como um todo,
de estar colocando junto com o nosso relógio de tempo, uma sineta. Existe em várias outras
câmaras, quando o tempo está acabando, ou quando o tempo acaba, que ela avisa, porque pode
acontecer de, talvez, um vereador não estar se atentando, se empolga na sua explanação, e não
está se atentando ao tempo, o presidente também, talvez, porque a gente não fica olhando toda
hora para o relógio, só para a gente respeitar também o tempo, para a gente respeitar o tempo do
outro, e também não se estender muito na sessão. Acho que se o senhor puder fazer isso, acho
que vai ser de grande valia para a ordem nessa casa. Senhor Presidente, eu venho aqui tratar de
um assunto polêmico, mais um assunto resolvido, ao meu ver, mais do que resolvido. Primeiro, eu
quero fazer uma explanação. Muita gente talvez não sabe do que eu já passei quando criança, de
infância, meus traumas de infância. Então, vou pela primeira vez em público dizer aqui com as
minhas palavras. Eu venho de uma família humilde, pobre, e lá atrás, não sei se é de
conhecimentos de muitos aqui. Meu pai que é falecido, que Deus o tenha, que pediu perdão às
minhas irmãs, pediu perdão a mim, aconteceu um fato muito pessoal, mas uma coisa que hoje
estou falando, porque eu acho que está sarada a ferida. Meu pai acabou estuprando minhas 2
irmãs, uma com 12 e uma com 14 anos, isso no ano de 2002, e ele também teve ato de violência
sexual contra mim, quando eu tinha 7 anos de idade. Então, eu sofri muito bullying, porque muitas
pessoas sabiam, meu pai falava coisas escrotas, coisas tristes, e isso me atrapalhou até na escola,
porque as minhas professoras que conheciam, sabiam quem era eu até aquele momento. E depois
que eu sofri aquilo, eu mudei totalmente, perdi desempenho na escola, sofri demais, acabei
engordando, porque vinha depressão e tudo mais. Vou citar o estatuto da criança e adolescente. É
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a lei 8.069 de 13/07/1990: “Das disposições preliminares: esta lei dispõe sobre a proteção integral
à criança e ao adolescente”. Artigo 2º: “considera-se criança para os efeitos dessa lei, a pessoa
de até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes aquele entre 12 e 18 anos de idade”.
Parágrafo único: “nos casos expressos em lei, explica-se especialmente ao estatuto às pessoas
entre 18 e 21 anos de idade”. Artigo 3º: “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais, inerentes à pessoa humana, sem prejuízo a proteção integral, de que trata essa lei,
assegurando-se lhe por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, afim de que
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade”. Parágrafo único: “os direitos anunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor,
religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento, e aprendizado, condição
econômica, ambiente social, região em local de moradia, ou outra condição que diferencia as
pessoas e as famílias, a comunidade que vivem”. Eu não vou explanar não, mas a lei é bem clara.
Então, eu vejo o seguinte, embora, vou usar como exemplo, eu, Ivanildo, não concorde com alguma
questão, não estou falando que eu não concordo, que não concorde com alguma questão, ou de
religião, do que ela for, eu tenho que respeitar a pessoalidade da outra pessoa. Nós vivemos numa
democracia, que a gente tem que respeitar o direito do outro. Eu não gosto do governo do
Casagrande, mas eu respeito, é uma posição minha, eu não voto nele, mas eu respeito quem vota.
Mesma coisa, eu gosto do governo Jair Bolsonaro, em alguns pontos, eu voto nele, mas eu respeito
quem vota contrário, porque é um direito, e cada um de nós temos o direito. São formações de
opiniões, e isso é a democracia. O que a gente vê tem horas, que é triste, são lados políticos se
beneficiando de plataformas, usando as massas em favor deles. A maioria não está nem aí com
essas defesas, eles querem saber de se promover. Isso é triste, porque isso não é o papel de
político. O político tem que ter a imparcialidade aqui dentro, tanto aqui, como no Congresso
Nacional, como no Senado, como na presidência da República, como o governo do estado, na
Assembleia Legislativa, na Prefeitura. Nós estamos aqui para servir a população. E foi um
juramento que nós fizemos aqui nessa casa, quando a gente assumiu no dia primeiro de janeiro:
prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal,
observar as leis, desempenhar o mandato com honradez, dentro dos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e trabalho pelo bem-estar do povo
vendanovense, e do progresso desse município. Este tema que divide, ele não traz bem-estar para
a nossa sociedade. Cada um tem que viver de uma forma espontânea, com o livre arbítrio. É igual
você chegar para uma pessoa, olha só como que fica a reflexão, eu não consegui dormir à noite e
fiz uma reflexão. Como que você chega para um judeu, que nasceu, o pai e a mãe doutrinou a ele,
ensinou a ideologia religiosa para ele, é e você chega para um islâmico, que o pai e a mãe ensinou
para ele também a ideologia religiosa, e fala que eles estão errados? Nós recebemos a ideologia
católica. Como que vai falar que nós estamos errados também? Então, isso é uma coisa muito
pessoal, nós nessa casa temos grandes matérias para serem discutidas de benefícios para a
comunidade, e a gente ficar trazendo uma coisa que já está resolvida. Isso não é saudável. É só
isso, senhor Presidente, desculpa o meu desabafo”. 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. Parabenizar as pessoas que se disponibilizaram em vir e trazer seus
protestos, estão de parabéns. Eles não são do Ifes, eles são representantes das comunidades. Já
quero começar pedindo, eu sou filho de cego. Cris, eu já quero deixar junto com aquela indicação
no começo do meu mandato, que eu fiz a respeito da iluminação pública, que se estenda de São
João até Viçosinha, eu quero deixar uma indicação de um e-Docs, para o poder executivo enviar
para a Seag, onde possamos trazer uma melhoria para aquela comunidade. Então, esse e-Docs é
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de grande importância, onde a Seag pode estar nos ajudando com esse projeto. Eu vou eu vou
pedir a Dé o cartaz dela. Gostaria de estar também respaldando um pouquinho da festa de São
João. Eu sou da comunidade do Camargo, São João é um distrito, e onde há 2 anos atrás não
pudemos realizar essa festa, e hoje, graças a Deus, através de vacinas, através de muitos diálogos
e conversa, vai ser realizada a grande festa do dia de São João. Também deixar para todos os
presentes da casa, ouvintes, internautas, que eu também estou vendendo bingo, a cartela é R$
50,00, e estarei lá, não só como vereador e não só como morador, mas vou participar da dança,
pela primeira vez. E conto com a presença de todos. Diones, se você tiver um final de semana com
menos turbulência, e quiser comparecer, sinta-se convidado. A comunidade vai te abraçar, porque
eu acho que lá, graças a Deus, eles me abraçaram, acreditaram no meu trabalho, e estão
acreditando. Gostaria também de estar tentando retribuir de alguma forma. Prometo que vou
retribuir com essa festa junto com eles. Meu muito obrigado a todos, a presença de cada um de
vocês, que vieram representando aí o LGBT. Acho que amanhã o evento. Tentarei participar, não
vou prometer, porque quando a gente promete, a gente tem que cumprir, mas devido ao meu
trabalho, se der, eu vou lá pelo menos dar um alô ao pessoal. Eu acho que a gente não tem que
ser oportuno, porque é como o Ivanildo explanou aqui, a gente tem que respeitar o lado de cada
um. Cada um veio nessa vida a acarretar a sua dignidade. Então, que cada um tem a sua própria
decisão. Eu acho que um evento desse não vai influir a cabeça de ninguém, só influi em quem
quiser. Eu quero agradecer a presença de vocês, de todos na casa, e também agradecer os
ouvintes, internautas, e todos que estão ouvindo agora esse meu desabafo. Muito obrigado, boa
noite e estamos juntos e misturados, galera”. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a
palavra ao VEREADOR MARCO ANTONIO GRILLO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa
noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente,
radiouvintes e internautas. Senhor Presidente, eu tenho vários convites e comunicação para fazer,
vou tentar ser rápido. Amanhã tem uma reunião aqui na sede da Prefeitura, na sala de reuniões,
que eu acho que deve ser no terceiro andar ou aqui em cima, sobre um projeto do Sicoob, com a
Unimed, TV Gazeta, e a Prefeitura de Venda Nova, que é parceira também, que vai falar sobre as
belezas do sul. Isso já aconteceu no ano passado e vai acontecer amanhã de novo. Então, amanhã
é uma reunião aberta, quem quiser participar, para sugerir, para colaborar, vai estar acontecendo
amanhã aqui. O segundo o convite aqui, Presidente, convidei e vou repassar, para o primeiro
encontro para a diversidade, inclusão e respeito, que acontece amanhã, no Ifes, às 18 e 30. Não
vou me prender tanto no tema, mas tenho respeito a vocês, até para a minha opinião, e eu queria
falar um pouquinho do que eu penso. Independente da minha opinião pessoal ou não, o que a
gente pensa, eu tenho que pensar que eu sou um agente político do meu município, e tenho que
tratar de políticas públicas que atendam todos os segmentos, independente de onde acontecer. A
minha história de vida começou com movimentos culturais, de Casa da Cultura, cineclube, com
uma série de atividades que eu fiz, muito tempo na minha vida. Eu estou com 58 anos hoje, eu
comecei com isso com 12, 13, 14 anos, depois fui parar na política. Essa questão de censura,
peguei um pouquinho, uma reta final da ditadura, era novo, mas eu peguei, com os bailes
universitário. Então, todas essas questões para mim tinham acabado, e acabou com a promulgação
da Constituição em 88. O artigo quinto é claro com relação a isso. Ao mesmo tempo quero
parabenizar o Macro Torres, Vereador. O Marquinho apresentou uma lei semana passada, e fiquei
feliz, que você retirou a lei de discussão, porque eu acho que é importante isso. Então, quero te
parabenizar pela iniciativa de apresentar, porque eu acho que isso é a função do Vereador, e
também pela iniciativa de entender que era melhor discutir mais, antes de seguir com isso. Isso
mostra os ajustes de rumo que a gente tem que fazer. Fica meu registro, meu respeito, ao mandato
de vossa excelência, e pela atitude que vossa excelência teve. Então, eu falei com a Ana, eu tenho
um compromisso em Vitória amanhã, a princípio ia ser às 10 e meia da manhã, passou para as 2
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da tarde, vou estar lá na Seag, tem uma reunião lá com o Mário Louzada, mas eu acredito que eu
chego até as 18 e 30, e está na minha agenda participar do evento, até para entender melhor,
conhecer mais, para que na hora que chegar algum tema aqui, eu possa colaborar melhor ainda
com ele. Então, eu acho que ganhou uma proposição grande na cidade. Eu recebi esse convite de
algumas pessoas, já tinha respondido e confirmado que ia”. Em seguida, o Vereador Francisco
Carlos Foletto solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Na minha
fala eu não abordei esse assunto, por falta de tempo até, mas aproveitar a sua fala e a elegância
de me dar um aparte, e dizer assim, eu nasci no ano de 1964, em pleno golpe militar no nosso país.
Cresci sob o medo dos fuzis, de certa forma, fui educado dessa forma. Mas quando eu cheguei
pouco depois da minha adolescência, e já com a paternidade aos 19 anos, num movimento
estudantil eu comecei a sentir o gosto da democracia. E democracia é uma palavra extremamente
abrangente, ela tem vários aspectos. Democracia é, acima de tudo, inclusão e respeito. Obrigado”.
Em seguida, o Vereador Marco Antonio Grillo continuou o seu pronunciamento: “Eu tinha até
comentado isso ontem com a Sirlene, secretária de Educação, para conhecer, fiz algumas
perguntas, o vereador Erivelto fez uma reunião muito bacana com a secretária de Ação Social,
ontem, foi muito legal a participação dela. A minha opinião pessoal, eu acho que a idade, o tempo,
vai corrigindo, vai ajustando, a gente tem uma hora que vai afrouxando, vai repensando, eu tento
sempre ir para a convergência, a gente tem que tentar convergir. Tem que achar caminhos do
mundo que a gente vive hoje, e certamente não queria estar aqui discutindo isso em 2022, queria
estar discutindo o lago de Alto Bananeiras, como o Erivelto colocou aqui, que é a paixão que eu
tenho por isso, mas se esse é o tema, vamos discutir. Conte comigo no que eu puder colaborar,
especialmente como o Vereador, estou aqui no mandato que eu ficar, eu acho que o município tem
obrigação, a Letícia ontem foi muito clara numa reunião com a gente aqui, falando que ela tem que
tratar das políticas públicas, e realmente é isso. Fiquei feliz de escutar na boca dela, que essa
semana foi discutida com ela, dentro de todos os outros programas que já foram feitos pela
Secretaria de Ação Social, também foi discutido com a secretária municipal de Educação. Vou citar
aqui o meu amigo pessoal Paulinho Loyola, que às vezes não é só um evento que vai mudar a sua
história de vida, pode agregar muita coisa. Então, fica só esse registro. Vou chegar agora no final
de semana. A gente tem uma festa, talvez do distrito mais importante que tem no município. Junto
com o Caxixe, são os 2 importantíssimos. Então, quem puder prestigiar a Festa de São João
Batista, uma comunidade extremamente bacana. Eu estive numa reunião com o Márcio, da
farmácia, eu acho que é o presidente do conselho, estive com a Neusa Venturim, que também faz
parte da festa. Infelizmente calhou de ter um outro evento no mesmo final de semana, que é o
circuito capixaba de cervejas artesanais, a gente espera que tenha público para os 2, a gente sabe
que esse circuito atrai muitos visitantes para a cidade, vem muita gente de fora, não é só o público
local, que vai acontecer no centro de eventos Padre Cleto Caliman. Talvez por uma falha de
comunicação, de calendário, acabou acontecendo os 2 eventos, mesmo sabendo que esse evento
das cervejas artesanais ou ia acontecer aqui em Venda Nova do Imigrante ou ia acontecer numa
comunidade vizinha. Então, acabou colocando para cá. Tem que entender isso, tentar apoiar e
prestigiar, é gente séria que está fazendo isso, e estar presente em São João. Queria fazer um
comentário rápido aqui. Quero deixar uma cópia com Vossa Excelência, depois eu me proponho a
conseguir mais, é um plano de ação da micro região sudoeste serrana. Isso foi feito para o estado
inteiro, foi um projeto que começou a ser discutido no desenvolvimento regional sustentável, em
2019, eu participei desse movimento como conselheiro. O lançamento oficial foi no dia 10 de maio,
com o governador lá em Vitória, no Palácio Anchieta, eu não pude estar lá, por conta da festa do
município, tinha atividades aqui, como a sessão solene, não consegui estar lá, eu tinha coisas para
fazer, como diretor da Câmara, e hoje esteve em Conceição o Tarcísio Botacin, o nosso vicePrefeito, e também teve a Maria Casagrande, que faz parte do conselho. É um material muito
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bacana, que dá um direcionamento desse desenvolvimento regional sustentável. Estou passando
para o Erivelto, porque ele levantou um tema aqui ligado ao lago do Alto Bananeiras, que tem muito
a ver com esse trabalho que está aí, é um trabalho muito bacana. Na capa aqui do livro tem os
parceiros, que foi a Ufes, o Ifes, a Federação de Amparo a Pesquisa, o instituto Jones Santos
Neves. O que tinha de melhor no estado, em termos de planejamento, participaram colhendo as
informações e colocando aqui dentro de uma política pública. Então, fica esse registro, Presidente,
já vou te entregar também uma cópia aí. No final de semana retrasado a gente teve os jogos
escolares em Guarapari, que foi a parte de futsal. Foi a primeira vez na história dos jogos, que
Venda Nova do Imigrante ganhou a competição de futsal. Acho que o nosso treinador é o William
Baianinho, está ligado ao André Liberato, nosso secretário de Esportes, e esse time vai representar
o estado do Espírito Santo no campeonato nacional, no Rio de Janeiro. É bastante coisa para um
município igual o nosso. E também, no final de semana passada teve a parte de atletismo, na Ufes,
e nós tivemos 4 alunos também campeões, 4 atletas de Venda Nova do Imigrante, campeões
estaduais, 2 do infantil, que vão representar o estado em Sergipe, no campeonato nacional, e 2 no
juvenil, que vão representar o estado no Rio de Janeiro, no campeonato nacional. Fica aqui o
registro, parabenizar os treinadores e também a Secretaria Municipal de Esporte. A vereadora Aldi
falou da estrada da Apae, falou da Beira Rio ali, e hoje eu tive a oportunidade, vereadores, de andar
um pouquinho no município, aí eu queria registrar, agradecer e cumprimentar o prefeito Paulinho
Minete, e também o secretário de Obras Gilberto, que tem bastante coisa acontecendo, a gente
está vendo várias intervenções necessárias. Eu fiquei animado hoje de ver algumas coisas
acontecendo”. Em seguida, o Vereador Walace Rodrigues de Souza solicitou falar aparte, e
concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Agradecer também ao poder executivo, com o
secretário de Obras, e os funcionários, que fazem parte dessa equipe, pela execução do finalzinho
da rua lá no Camargo, onde eu resido, a rua Arlindo Simões Fiorote. Ela foi executada na semana
passada. Agradeceu o Prefeito, o Gilberto, o Paulinho coordenador, e todos os funcionários
envolvidos naquela execução. Muito obrigado”. Em seguida, o Vereador Marco Antonio Grillo
continuou o seu pronunciamento: “Finalizando, eu queria falar para o vereador Erivelto, e
agradecer a forma como Vossa Excelência colocou do tema. Na verdade é o seguinte, eu participei
desse projeto no finalzinho do governo do José Onofre, no último ano do governo dele, depois os
2 mandatos do Braz, que ele praticamente finalizou, e depois no primeiro ano do governo do Dalton,
que acabou inaugurando efetivamente o lago. O armazenamento da água é uma parte importante
do projeto, mas tem muito mais coisas, como Vossa Excelência falou. Eu acho que além da gente
sugerir ao executivo, que eu acho que quem tem que tratar disso realmente é o executivo, e tem
que tentar achar caminho para isso. Hoje, a impressão que eu tenho é que todo mundo no executivo
está muito sobrecarregado, está todo mundo com a agenda apertada. A gente tem que tentar achar
caminhos, achar parceiros para fazer isso, que a gente possa desenvolver um plano no entorno do
lago. Eu falei aqui semana passada também, de uma rede de energia que está descendo na Sete
Voltas, eu acho que é o projeto original, mas tem que pegar desde a Sete Voltas, uma paisagem
das mais bonitas do nosso município, pegar todo aquele maciço de montanha, que vai da Sete
Voltas, pega a Pedra do Campo, que é o ponto mais alto do município, tem o lago do Alto
Bananeiras, depois tem a Pedra do Camelo, Pedra do Rego, Pedra do Camargo, vai lá na divisa
de Conceição do Castelo. Em toda essa região alta, certamente é a grande fronteira de turismo,
que nós temos para explorar em Venda Nova do Imigrante. É o nosso cartão postal. Isso já chegou
em Forno Grande, chegou em Pedra Azul, chegou em parte do município nosso, no Caxixe, Braço
do Sul, Bela Aurora, mas essa região alta tem isso. E como disse o vereador Francisco, o Lago
talvez é a joia da coroa, tem que ser muito bem cuidado e tratado. A partir da sugestão de vossa
excelência, certamente pode irradiar empreendimentos, desenvolvimento, riqueza, trabalho e renda
para a região inteira. A gente já pode lembrar que nós já temos um produto único no estado, lá em
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cima, do lado lá, que é o azeite de abacate, da família Peterle. Só para registrar, agradecer, e me
colocar à disposição também, para continuar debatendo esse tema, e tentar construir um destino
cada vez melhor. É só, obrigado”. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a palavra ao
VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO, que fez o seguinte pronunciamento:
“Mais uma vez usando essa tribuna, quero cumprimentar a todos e agradecer, senhor Presidente,
por me ceder o seu tempo, e agradecer ao Wallace, por ter trocado as posições aí, deixado que o
tempo fique junto aqui, para eu estar usando essa tribuna. Primeiramente, quero deixar claro que
em 2012, quando fui candidato pela primeira vez, vereador Ivanildo, fiz um vídeo junto com um
deputado, pedindo voto para mim. Me aproximei mais da política, em 2016 não fiz, assim como não
fiz em 2020, porque não quero, falar a palavra, o linguajar mas claro para a população, não quero,
nunca tive e nem quero ter o rabo preso com ninguém. Então, minhas falas de hoje não são para
defender ninguém ou para ofender alguém, deixar isso bem claro. Mas essa semana, devido ao
fato do que vai acontecer no nosso município, e um assunto relevante de suma importância, pela
primeira vez preparei a minha fala, durante a semana até hoje, por escrito. Então, vou ter o máximo
cuidado em lê-la aqui hoje, e gostaria muito, que todos que me ouvem, que me assistem, todos os
presentes, tivessem o devido respeito durante a minha fala. Essa semana recebi a mensagem de
uma mãe que se titulou como mãe pela diversidade, me pedindo que eu analisasse com carinho
suas palavras. Sua mensagem foi de grande valia, para que eu pudesse parar, pensar sobre a
audiência que o evento, promovido pelo Ifes, trouxe para o nosso município. Depois de ler suas
palavras com muita atenção, percebi que o evento veio para, de fato, que o assunto pudesse ser
discutido em uma esfera maior. Pude ver que, guardadas as devidas proporções daqueles que se
manifestaram exclusivamente por suas emoções ou dos que se posicionaram apenas para tirar
proveito político, fosse ele a favor ou contra, o que eu gostaria de verdade é que houvesse a
inclusão de todos no debate, que ao meu ver deveria tratar exclusivamente de respeito ao próximo.
Pois bem, a disposição do meu projeto diz que seria necessária a autorização para menores de 18
anos em eventos LGBT ou similares, no âmbito municipal de Venda Nova do Imigrante. O projeto
leva para os pais a obrigação de acompanhar seus filhos a eventos que discutem assuntos
relevantes sobre sexualidade e gênero, e as instituições, obrigatoriamente, de informar sobre tal.
Se uma instituição quer que seus membros sejam respeitados por seus posicionamentos,
principalmente se tratando de menores de idade, isso de forma alguma, pode ser debatido somente
pelos seus integrantes. Para que de fato o assunto seja debatido, e que traga frutos, como assim
seja levantada essa bandeira, é necessário que instituições abram o diálogo também para os
responsáveis legais dessas crianças. Não é possível haver diálogo, quando grupos que aqui
intitulam, tomam-se por base que todos e qualquer pessoa que não levantarem a bandeira que eles
julgam ser a correta, sejam preconceituosos. Como é possível ser exigir diálogo, quando aqueles
que exigem compreensão e respeito, são os primeiros a julgar e, verdadeiramente, atacar. Quer
ver? Eu protocolei o projeto bem à tarde, entre as 16 e 17 horas, e na hora da sessão já haviam
aqui pessoas com cartazes se dizendo contra o projeto. Sabe o que aconteceu? A pessoa que aqui
está, que é simpática ao posicionamento de vocês, e que deveriam lutar, buscar formas de
promover o diálogo saudável, afinal, ela está aqui e deve agir como instituição, não é verdade?
Pois bem, ela preferiu usar de conversinha e trazê-los aqui para prestar um desserviço, levando ao
ridículo, por estarem aqui fazendo manifestação sobre algo, ao qual foram tiradas conclusões, sem
sequer terem estudado e debatido assuntos, com quem de fato deveria, eu, o autor do projeto.
Querem mais uma? Ontem à noite recebi matérias de um jornal online, que diz: vereador quer vetar
menores de 18 anos em evento da LGBT. A mesma matéria diz que o evento é voltado para
profissionais que trabalham atendendo o público, estudantes de nível superior, comunidade
LGBTQ+, e suas famílias, e população em geral. Então, se o próprio evento já diz que é voltado
para estudante de nível superior, famílias LGBT, qual é o problema em pedir que alunos menores
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de 18 anos, compareçam acompanhados? Depois, a matéria continua, dizendo que as pessoas
que gravaram vídeos, fizeram isso para atacar o evento. Talvez sim, talvez um ou outro pode ter
feito isso, e para isso cabe cada um ser cobrado de acordo com os seus atos, e não saíres
disseminando mentira para confundir a cabeça de jovens e adolescentes. Um dos senhores, que
gravou um vídeo, disse que o instituto não foi feito para debater esse tipo de evento, e nem mesmo
que fosse um encontro de casais héteros, algo que é diferente por nós conservadores? Aí, eu
pergunto: onde está o ataque na fala desse senhor? Onde está o ataque, quando ele diz que nem
de um lado e nem de outro, deve usufruir das instituições de ensino para promover esse tipo de
evento? Aí, você continua a ler a matéria, e a mesma não prova o que seu título diz, que eu queria
proibir menores de 18 anos. Onde está escrito no meu projeto que a intenção é acabar com o
evento? Onde está a censura dentro do meu projeto, como diz o “Nem 8, nem 80”? Se estivessem
sendo censurados, não teriam a oportunidade de falar mentiras. Onde está, dentro do meu projeto,
algo que prejudique o evento? Muito pelo contrário, trazer responsabilidade para ambos os lados,
é o que fará com que, de fato, o assunto seja debatido. Essas acusações de proibição, censura,
boicote, preconceito, nada mais é do que narrativas, para colocar as pessoas umas contra as
outras. Não acharam no meu projeto nada que proíba ou iniba o evento, muito pelo contrário, ele
apenas traz responsabilidade para ambos os lados, pois é preciso se discutir esse e qualquer outro
tema, com senso de responsabilidade. Mas o jornal, o que não é nenhuma novidade, usa de
mentiras para se promover. Leiam a matéria, pais, leiam a matéria, alunos, depois leiam o projeto.
Verão com clareza a manipulação para me taxar como preconceituoso. Vejam como mantém a
manipulação, apenas para se posicionar como vítimas da sociedade. A opção sexual é uma
questão particular de cada um, não é isso lhe fará melhor ou pior que alguém. O que te dará
destaque na vida é se respeitar, respeitar ao máximo, ser honesto e verdadeiro. Conheço de perto
muitos não héteros, que são pessoas dignas e verdadeiras, que respeitam seus pais, e que não
taxam de errado os que têm opções diferentes das ruas, pessoas bem-sucedidas, emocionalmente
e financeiramente. Espelham-se em pessoas de bem, que trabalham com a verdade, que não
distorcem a verdade, porque a verdade é uma só. Somos todos filhos de Deus, independente da
posição sexual. A sexualidade é parte integrante do ser humano, e não de sua totalidade. A vida
não se resume apenas a energia sexual. Há outras áreas igualmente importantes e vitais, que
devemos cuidar e observar, porque eu sei que nenhum pai e mãe decentes, querem que seus filhos
tomem o uso da mentira para promover ou defender seus posicionamentos. Pois não é pela opção
sexual de um ou de outro, que muitos não são levados a sério, mas pelo uso da mentira para
manipular. Leiam, tirem suas conclusões, vejam o projeto, me mostrem onde eu peço a suspensão,
o cancelamento, a proibição do evento. Não mostraram, e sabem porquê? Porque fizeram uma
matéria baseada em mentiras e meias palavras. Mas voltando aqui, com a minha fala inicial, o que
eu quero esclarecer, e com toda essa movimentação que houve no município, foram apenas
algumas pessoas, que se consideram discordar do meu projeto, que vieram até mim com louvor.
No mais, tudo não passou de movimentações emotivas, desnecessárias, daquelas que julgam
saber o que pensamos e porque pensamos. Essa mãe, que entrou em contato comigo, eu digo:
aconselhe as demais mães que se posicionem com a senhora, a agir com a mesma decência, a
qual agiu comigo. Pois esse sim é o único caminho para que se acabe com essa ilusória guerra de
posição, contra ou a favor de qualquer que seja o assunto. Pois foi a sua postura, mãe, que me fez
pensar assim, como fez a doutora Graciandre, a doutora Raquel, que me abriram os olhos para
outras realidades preocupantes, relacionada aos jovens e adolescentes, que vêm acontecendo no
nosso município. Não serão cartazes, faixas, gritos, que me farão dar a devida à atenção, seja lá a
quem for. Todos que me atacaram, não se dispuseram vir até mim, para que eu pudesse ouvi-los
e para me ouvir. Então, eu pergunto: querem que eu ouça seus posicionamentos, dores, anseios e
os seus gritos? Ouço com frequência todos que criticam Bolsonaro pela sua forma de se expressar,
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alegando, sem fundamento, que ele é grosseiro, insensível, e como diz o ditado, curto e grosso,
mas ao menos, com o governo federal o diálogo nunca foi limitado. Basta ver tudo o que o Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vêm fazendo pelo nosso país. Antes que rebatam a
minha fala, com frases prontas ou de efeito, eu digo: estou aqui para dialogar, e não aceitarei dar
ouvidos aos que acreditam serem ouvidos, porque gritaram mais alto que os outros. Digo ainda,
façam como essa mãe, que se intitula uma mãe pela diversidade. Busquem o diálogo honesto e
sincero. Não trate o próximo como seu inimigo. Lutemos, vamos juntos buscar o diálogo, para que
haja união, e para que os debates, de fato, aconteçam, onde o respeito possa existir de ambos os
lados. Pois o ser humano criado por Deus, deve ser respeitado, independente, de sua orientação
sexual. Então, para aqueles que têm dito que minha intenção era anular o evento, eu digo: não,
você está enganado. O objetivo do meu projeto é trazer a família para dentro do evento, tornandoa consciente do dia a dia de seus filhos. Pois quando debates como esses são feitos somente
dentro da escola, sem a participação ativa dos pais, a probabilidade de levar para as crianças mais
dores que soluções, é infinitamente maior, pois os mesmos não são capazes de assimilar o tema
e levá-los aos pais, de forma que haja debates saudáveis dentro de seus lares. Isso, no dia a dia,
pela falta de entendimento, tem um grande poder de transformar o lar em um verdadeiro inferno.
Pensem nisso, pais, pensem nisso, jovens. É isso que desejam para vocês? Não ser família em
todos os momentos? Minha posição pede que eu ouça todos os lados, pois estou, como Vereador,
para todos. Então, eu agradeço aos que tiveram respeito ao me ouvir, e repito mais uma vez, que
estou aqui para dialogar, exclusivamente com aqueles que se dispuserem a um diálogo verdadeiro,
onde não reina histeria, sentimentalismo e desordem. Cubra-nos, Jesus, com o seu poderoso
sangue, abençoando a nossa cidade, nossas escolas, professores e alunos, e acima de tudo,
nossas famílias. Obrigado e boa noite”. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Presidente
declarou encerrada a Sessão às 21 horas e 10 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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