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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos 12 dias do mês de julho 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 ausência
dos vereadores Aldi Maria Caliman e Ivanildo de Almeida Silva, por motivo de saúde, declarou
aberta a Sessão, e, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciou os trabalhos. Em
seguida, o senhor Presidente convidou o Vereador Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa, para
proceder a leitura do Evangelho de Mateus, Capítulo 11, versículos 20 a 24, 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 05 de julho 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 061/2022, substitutivo ao Projeto de Lei nº 038/2022, de autoria do
Poder Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1.271, de 29 de novembro de 2017, que dispõe
sobre o novo perímetro urbano do distrito do Alto Caxixe, município de Venda Nova do
Imigrante, e das ilhas urbanas de braço do sul, Chácaras Califórnia e São José do Alto
Viçosa, através de coordenadas geográficas; Projeto de Lei nº 062/2022, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial adicional suplementar,
por excesso de arrecadação, na estrutura da Lei nº 1.447/2021 – Lei Orçamentária Anual, do
município, exercício de 2022, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 063/2022,
substitutivo ao Projeto de Lei nº 041/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal que altera
a Lei Municipal nº 1.382, de 24 de agosto de 2020, que institui o Plano Diretor Municipal de
Venda Nova do Imigrante e dá outras providências; Ofício Afepol nº 026/2022, oriundo do
Presidente da Afepol, Edésio Minet Zavarize, de reconhecimento pelo apoio da Câmara
Municipal de Venda Nova do Imigrante, à 19ª Serenata Italiana, ocorrida no dia 09/07/2022,
às 19h; Moção de Pesar nº 011/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, pelo
falecimento de Lívia Módolo Santos, ocorrido no dia 04 de julho de 2022; Moção de Pesar nº
012/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, pelo falecimento do senhor Izaudino
Mognhol, ocorrido no dia 02 de julho de 2022; Moção de Pesar nº 013/2022, de autoria do
Poder Legislativo Municipal, pelo falecimento da senhora Flávia Bruneli Adreão Cardoso,
ocorrido no dia 03 de julho de 2022; Indicação nº 046/2022, de autoria do Vereador Ivanildo
de Almeida Silva, o qual indica o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor
João Paulo Schettino Mineti, para que adquira o terreno, localizado ao lado do almoxarifado
da Prefeitura, com o objetivo de ampliar o depósito; Indicação nº 047/2022, de autoria do
Vereador Ivanildo de Almeida Silva, o qual indica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, para que providencie a manutenção nas
caixas secas da estrada de Alto Bananeiras, neste município. Em seguida, o Senhor Presidente
passou para o PEQUENO EXPEDIENTE e informou não haver oradores inscritos para
pronunciamento. 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: Moção de Pesar nº 011/2022; Moção de Pesar nº 011/2022; Moção de Pesar
nº 011/2022. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão, a Moção de Pesar nº
011/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo
aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão, a
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Moção de Pesar nº 012/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única
votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única
discussão, a Moção de Pesar nº 013/2022, e passou a presidência ao Segundo-Secretário, para
fazer uso da tribuna. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR
MARCIO ANTONIO LOPES, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente,
colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e internautas. Eu vim
para falar das moções. Falar pela Lívia, foi uma menina que eu conheci desde infância, eu morava
na Peçanha, e a família Módolo morava um pouco próximo ali. A gente tinha uma amizade. E é
uma tristeza. Essa casa de leis deixa para a família, em nome do Leonardo, o irmão, que essas
pessoas passam na vida da gente para deixar um legado, deixar um exemplo de vida, para que a
gente possa colher alguma coisa, nesse momento que passa a família da gente, na vida, que nós
possamos aproveitar alguma coisa, pelo caráter, pela honestidade, pela sinceridade. O senhor
Izaldino Mognhol, quando eu vejo uma Brasília em Venda Nova, eu lembro dele. São pessoas que
deixam um legado, deixam o exemplo para nós. É triste a gente ter que vir aqui falar, mas o alegre
da história é a história que deixou, os filhos, netos, a amizade. A gente falar de bicicleta em Venda
Nova do Imigrante hoje, e não falar do Izaldino, é igual você falar da Festa da Polenta e não falar
do padre Cleto. Que sirva de conforto para o coração dessas famílias, que vocês guardem a parte
boa, a parte de pai, a parte de irmão. Igual a minha vizinha, Flávia Bruneli, minha vizinha, pessoa
de igreja, que sempre estava próxima, uma fatalidade, muito rápido veio a óbito. A gente vê também
que ela perdeu o marido muito cedo, ela foi mãe, foi pai, cuidou da filha, e agora a filha está com
os avós. Então, está ai para a família Brunelli, Andreão, Cardoso, que ficam também os meus
sentimentos da perca, mas que Deus possa confortar o coração de cada um dos familiares. Creio
eu que na vida da gente nós temos 2 fases, a primeira fase é passar por aqui, para deixar um
legado, deixar um exemplo, deixar alguma coisa, para que possa nos fortalecer. E a segunda fase
da vida, é para a vida eterna, saber que tem uma pessoa olhando por nós, e para nós. Por hoje é
só. Obrigado”. Não havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em
única votação, a Moção de Pesar nº 013/2022, sendo aprovada por unanimidade. Terminada a
Ordem do Dia, o senhor Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e passou a
presidência ao Segundo-Secretário, para fazer uso da tribuna. Em seguida, o senhor Presidente
concedeu a palavra ao VEREADOR MARCIO ANTONIO LOPES, que fez o seguinte
pronunciamento: “De volta à tribuna agora, cumprimenta a todos aí, um abraço lá para dona Maria
das Graças. Pimentinha, ela reclamou que a gente não está falando dela. Hoje só vim dar um
recado aqui, puxar um pouquinho da orelha do povo de Venda Nova. Hoje a Secretaria de Saúde
veio nos abordar, nessa casa de leis, pelas ausências de consultas, que está tendo nos postos de
saúde. Mês passado 1003 pessoas, pacientes marcados, e desses 1003, 40% não compareceram
aos postos de saúde. Ou seja, marca, por algum motivo não consegue desmarcar, e não consegue
fazer os exames. E nesse mês 6, 1060 pessoas, e 188 não compareceram e não deram satisfação
as fichas que foram marcadas. Então, a gente vê o trabalho que o executivo está fazendo, junto
com a Secretaria de Saúde, o esforço que está fazendo para buscar médico, colocar médico nos
postos, com muito sacrifício, marca os exames, e as pessoas simplesmente não vão nas consultas,
que estão marcadas, e nem justifica o porquê não está indo. É um apelo que estou fazendo para o
nosso município de Venda Nova. Obrigado”. 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. Senhor Presidente, primeiro quero falar aqui com relação as moções, que a gente
aprovou aqui hoje. Aproveitando meu tempo final, queria falar em especial, registrar aqui a Lívia
Modolo, Leonardo, que é irmão, meu sentimento, a gente toma um susto, pela juventude dela, pela
forma como estava e pela brevidade, que vai num procedimento médico e vai falecer. Mas que a
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gente sempre tenha na cabeça, acreditar nos propósitos de Deus, para a vida de cada um da gente.
Também queria falar aqui da Flávia Brunelli. Estive com ela um pouquinho tempo antes do
falecimento, fui fazer uma visita lá para o Telem, encontrei com ela, você já lembrou a história do
esposo dela que faleceu, enfim, tem 5 anos. A Flávia lutou, criou uma filha. Então, Deus também
acaba nos apresentando isso. Em especial, queria falar do seu Izaldino. Está aqui o Warley, está
aqui a Penha, e falar para o Chico também. Quando eu cheguei em Venda Nova, Chico, menino,
estudando, o Luizinho era meu colega de sala, que é o filho do seu Izaldino. Eu frequentava muito
aquela rua ali, que o seu Cesário, seu sogro, morava onde que é o Alpes Hotel. Frequentava muito
o quintal de seu Cesário, do seu Izaldino, que já tinha loja ali. Então, a gente sabe como foram
criados esses meninos, a Penha, Luizinho, enfim, toda a história dele com Venda Nova do
Imigrante. Então, Penha, leve um abraço para o Luizinho, me perdoa por não ter ido lá no
sepultamento, na verdade, eu fiquei sabendo e já tinha acontecido. Acho que é um momento de
dor para os 3 aqui, mas de também agradecer a Deus, pela gratidão, pelo tempo que viveu, pelos
ensinamentos que trouxe, pela importância para Venda Nova do Imigrante, em ajudar a construir
esse município, como o Márcio já tinha dito aqui. Fica aqui meu abraço, de coração, meus
sentimentos, mas muito orgulhoso, muito agradecido, de conviver na minha juventude, na minha
formação, nessas espaço, de ter estudado com o Luizinho, sabendo da educação que todo mundo
tinha ali. Então, fica aqui meus sentimentos, com bastante gratidão. Leonardo, da mesma forma,
tenha fé em Deus, tenho certeza que você acredita, senão, a gente não tem onde se pegar, e
certamente tem algum propósito para isso. Muito nova, que a gente toma um susto quando fica
sabendo, e foi um pertinho do outro. Leve meu abraço também, meu sentimento, sei que ela
contribuiu muito, só ouvi elogios, de onde ela trabalhou, onde ela esteve. Então, só agradecer
também o tempo de vida que ela teve aqui. Da mesma forma a gente tem que falar da Flávia.
Senhor Presidente, outros assuntos rápidos. Primeiro, queria falar da Serenata Italiana.
Parabenizar a diretoria, na pessoa do Edesio, todos os diretores, que fizeram a festa, o apoio da
Prefeitura, na pessoa do Paulinho Mineti, e também lembrar do Paulo Mazoco, que era exPresidente, e que deixou isso bem organizado e bem feito. Participei um pouquinho, não fui muito,
mas fiquei feliz com o tempo que eu andei lá, na Vila Betânia, acho que um pouco antes da meianoite eu estava em casa. Queria falar aqui da Feira do Empreendedor, que começou em Vitória
hoje. Um evento do Sebrae fantástico, fui lá na abertura hoje. Quem puder ir, vai até domingo, você
vai achar de tudo lá na feira, está no parque de exposição de Carapina, na Serra, no final do
contorno. Para lembrar aqui, é bem rápido, não vou ler tudo, são 16 temas abordados. Você vai
achar arena de negócio, energia solar, modelo de negócio com salão de beleza, com pet shop, com
praça digital, modo de confecção. É muito grande, muito bonito, quem puder estar lá presente, vale
a pena, e o Sebrae certamente é um dos grandes motivadores do empreendedorismo nesse país.
Vale a pena a gente estar visitando, e contar com o apoio, como ele sempre tem nos apoiado. Com
relação a EDP, no dia 14 do 6 eu falei nesse tribuna aqui, com relação a uma rede de energia que
está vindo de Afonso Cláudio para a cá, do Guandu, até aqui na Tapera, que nós precisamos, ter
que melhorar a rede de energia, mas para a EDP cumprir isso, ela precisa de um tal de DUP,
Declaração de Utilidade Pública, que é emitido pelo Ministério das Minas e Energia. Só que o DUP
tem algumas condicionantes, que eles precisam de fazer. Uma delas é se reportar a Câmara de
Vereador, apresentar o projeto, mostrar onde vai passar essa rede, porque ela impacta dentro do
município, e ter audiência pública, que não teve. Eles trataram com os proprietários, já estão
fazendo praça para botar a torre, e eu, no finalzinho de junho, entrei em contato com o diretor, por
telefone, não tive muito sucesso, e depois eu fiz por escrito, no dia 4 de julho, para o senhor Jorge
Guerreiro, que é gerente do poder público da EDP, que também não responde. Isso já está lá com
ele, sei que tem conhecimento, mas não dá atenção. Então, senhor Presidente, eu estou
manifestando aqui a minha insatisfação com a EDP, de como eles têm tratado um poder. Estou
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com mandato de Vereador, com papel timbrado, os caras não respondem, não dão satisfação. Eu
vou entrar em contato com eles de novo, e não é a minha prática, mas se eles não me responderem,
eu vou no Ministério Público, com o documento que eu tenho, para tentar cumprir isso. Qual é o
meu questionamento? Primeiro, que não está em questionamento a importância da energia, ela
tem que ter, precisa dela, não tem problema nenhum, mas ela está cortando algumas regiões do
nosso município, que talvez poderia ter um outro caminho. Uma delas é a Serra das Sete Voltas,
passa no meio dela, de cima em baixo”. Em seguida, o Vereador Marcio Antonio Lopes solicitou
falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Se vossa excelência quiser minha
assinatura, eu assino com vossa excelência”. Em seguida, o Vereador Marco Antonio Grillo
continuou o seu pronunciamento: “Muito obrigado, vereador e Presidente. Então, ela está
cortando a Serra das 7 Voltas, que é um atrativo turístico natural nosso. Certamente teria caminho,
vereador Luiz Ricardo, você que é morador de Lavrinhas, pelo alto do morro. Talvez dê um
pouquinho mais de trabalho, mas não vai embarreirar um produto, com a Serra das 7 Voltas. Fica
só o registro, desabafo, e eu vou estar procurando novamente, por telefone, por escrito, pelo menos
para vir aqui mostrar para a gente, mostrar o projeto, talvez eu esteja errado, mas para eu entender
que está errado, tinha que conhecer o projeto. Outro assunto, eu tenho sido procurado por alguns
empreendedores, daquela região aqui do Vaivém, falando com relação à divisa de Castelo. Tem
alguns empreendimentos turísticos ali, todo mundo sabe, onde vai ser feita agora a Rota dos Lagos,
que tem procurado, com relação a questão da divisa. Eles falam que eles querem continuar em
Venda Nova do Imigrante. E até posso citar um empreendedor, não vou falar o nome aqui agora,
que disse assim: vereador Marquinho, vocês adotaram a gente tem 30 anos, não tinha dono,
ninguém queria saber desse lugar. Vocês fizeram estrada, cuidaram, capacitaram, abriram
empreendimento, botaram no mapa, sinalizaram, nós somos de Venda Nova, como se estivessem
adotado a gente. Agora que nós estamos grande, bonitos, com asfalto, os outros querem, mas nós
não queremos. Alguém tem que escutar a gente. Só para falar para esses empreendedores, que
eu vou estar à disposição. Acho que tem coisas que são legais, que a gente não vai discutir, mas
tem coisas que são óbvias. A gente tem que tratar o território, não queremos invadir o terreno de
ninguém, nem deixar de invadir, isso não faz diferença, mas tem empreendimentos ali, que estão
acostumados a participar de nossos eventos, a nossa feirinha da agricultura familiar, uma série de
coisas em Venda Nova do Imigrante. Então, se prefeitura de Castelo, que eu acho com direito, está
requerendo alguma coisa, não podemos também virar as costas. Acho que a gente tem uma
instituição Venda Nova do Imigrante, que é a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, que tem que
tentar pelo menos ouvir, saber o que a gente pode, de alguma forma, tentar acolher esse pessoal,
que sempre defendeu e levou o nome de Venda Nova da melhor forma possível. Eles sempre
falaram e ajudaram a divulgar, e promover o nosso destino. Finalizando, o vereador Ivanildo me
mandou uma mensagem, o Alextivane me falou que foi um lapso aqui, o ofício da senadora Rose
de Freitas, falando de 500 mil reais no Mac, para o Hospital Padre Máximo, com os números que
já foram lidos aqui, está endereçado ao vereador Ivanildo de Almeida. Então, fica aqui o registro,
para a gente ser justo e correto. Depois, certamente, ele vai estar podendo falar isso numa outra
sessão. E por último, senhor Presidente, parabenizar a Cris, que está fazendo aniversário hoje, fica
aqui meus parabéns, te agradecer por todo carinho que você tem tido com a gente, todos os
funcionários, mas especialmente hoje que é seu dia. E da mesma forma comprimento o prefeito
Paulinho Mineti, que também é aniversário dele hoje. Então, desejo saúde, paz, que tenha vida
longa os 2, que realmente possam continuar trabalhando para o nosso município. Muito obrigado,
senhor Presidente”. Em seguida, o senhor Presidente 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. É uma tristeza muito grande a partida de pessoas tão queridas, como o seu Izaldino,
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como a Lívia, a Flávia, que não temos parentes aqui presentes, mas pessoas queridas, pessoas
que deixou para nós grandes exemplos, essa que é a verdade. Cada um na sua função, cada um
no seu segmento, mas deixaram exemplos maravilhosos. Eu não gosto muito de falar de moção,
para ser bastante sincero, dificilmente vocês vão me ver, ou já me viram, em um velório, porque
para mim é muito triste e doloroso, ver a família e os familiares passarem por um momento tão
difícil. Sou meio ignorante, talvez, no meu pensamento, porque eu fico imaginando o seguinte: tudo
bem, a família agora recebe essa singela homenagem por essa casa de leis, por todos, amigos,
parentes. Mas quem se foi, quando estava vivo, recebeu a homenagem? Eu acho está na hora da
gente pensar diferente, e começar a homenagear quem está em vida. A Lívia, uma pessoa
maravilhosa, a família conheço de perto, seu Izaldino, nem se fala. O trabalho que a Flávia fez, o
trabalho que o senhor Izaldino fez, a Lívia. Aí fico olhando, fico imaginando, por exemplo, alguém
conhece a dona Ana Módolo de perto, mãe da Lívia? Alguém sabe da dor que essa senhora vem
sofrendo ao longo da vida, com percas e percas e percas? Se não me falha a memória, é o terceiro
filho, mais o esposo que se vai, e tudo praticamente de forma trágica. Então, Leo, meu compadre,
vou te fazer um pedido aqui em público, do fundo do meu coração, a você, a Valéria, ao Lázaro, ao
Perseu, que abrace a dona Ana fortemente, e que leve ela com vocês, sei que ela não vai esquecer
e vai sofrer muito a perca da Lívia, assim como sofre a perca de todos os outros filhos e do próprio
esposo, mas vamos nos unir, vamos fazer de tudo, porque nós precisamos muito da dona Ana aqui
por muitos e muitos tempos. E só depende de nós estarmos próximos agora, e apoiar. Então, assim
eu deixo os meus sentimentos a todas as famílias, da Lívia, seu Izaldino, e da Flávia, que partiu e
nos deixou. Senhor Presidente, mudando de assunto, semana passada vim aqui, trouxe aqui na
tribuna, coloquei nas redes sociais através da Câmara, o meu pedido, a minha revolta, em relação
à ponte na Bicuíba, do Biomudas. Hoje trago aqui os meus elogios ao secretário de obra, por agir
com rapidez e resolver o problema da forma mais rápida possível, como ele resolveu. Porém, quero
deixar uma indicação nesse momento, e convido a todos os vereadores, quem quiser assinar
comigo, assim como eu já fiz no passado, volto a fazer. Na minha opinião, eu tenho certeza, chega
do nosso município ainda ter pontes de madeira. Então, deixo aqui e faço o convite, a quem assinar
comigo, uma indicação para que se construa uma ponte de concreto naquele local, e vários outros
locais, mas eu acho que aquela ponte ali já passou da hora, principalmente no perímetro urbano.
Um dia, conversando com o vereador Francisco Carlos Foletto, porque eu recorro a quem tem
condições de me ajudar, independente de política, independente de qualquer coisa, Chico sabe
disso, e eu recorri a ele em relação àquela ponte, ele vai lembrar disso. Infelizmente, ele falou
assim: Marquinho, o que o estado tem no momento agora de ponte para oferecer é rural, e não
urbana. O vereador confirma a nossa conversa. Então, deixo minha indicação, quem quiser assinar
comigo, para que se construa uma ponte ali de concreto, e vários outros lugares, que nós estamos
precisando. Outra coisa, a ponte só chegou na situação que chegou, de ter que interditar por alguns
dias, desculpem, mas por incompetência, incompetência não do atual secretário, mas de outras
gestões. Um município que se preza, um município que tem um secretário competente, ele conhece
e sabe onde tem ponte de madeira, e todo o ano, pelo menos uma vez por ano, faz vistoria nessas
pontes, prepara o que tem que fazer, vai lá, para a ponte por 1 dia, porque a equipe é competente,
a equipe de trabalho na hora de fazer, na hora de executar, e é no máximo 1 dia, para retirar uma
e colocar a outra, que foi o que aconteceu em Bicuíba. Agora, demorou um pouquinho mais de
dias, porque ninguém quis me ouvir, e nem fizeram uma vistoria na ponte. Quando fizeram, já
estava na hora de parar. Mais uma vez volto a parabenizar o atual secretário Gilberto Bravim
Zanoli”. Em seguida, o Vereador Francisco Carlos Foletto solicitou falar aparte, e concedido,
fez o seguinte pronunciamento: “Eu quero corroborar as palavras de vossa excelência, e dizer
que hoje é aniversário do prefeito Paulinho, mas ele ganhou um grande presente, a cerca de 1 mês
e meio atrás, que ele mesmo se deu, que foi a nomeação do então vereador Gilberto Zanolli para
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a Secretaria de Obras. Não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de crítica a quem passou por
lá, mas quando essa discussão chegou para mim, quando foi pontuada para mim essa questão, eu
disse: nomeia, que vai ser sucesso. Nomeia que ele tem bagagem. Nomeia que ele sabe trabalhar,
ele tem dinâmica, ele conhece. Assim como às vezes, em determinadas situações, já tive a
oportunidade, por exemplo, de recorrer a vossa excelência, para dar um parecer na aquisição de
caminhão aqui, devido à sua função. Já discuti várias vezes questões de obra com o vereador
Márcio também. Então, eu quero nesse momento corroborar as palavras de vossa excelência,
parabenizar o secretário de obras Gilberto. A dinâmica, a vontade, a garra, com que ele tem
encarado uma Secretaria grande, pesada, difícil, que a todo momento pipoca um problema novo,
e isso não se faz, Marquinho, só com máquinas e equipamentos, isso se faz, além de competência,
com um bom ambiente, junto a toda equipe de trabalho. Então, parabéns ao Gilberto Zanoli por
tudo o que vem acontecendo, fazendo acontecer, no município, cerca de 45, 50 dias que ele está
na Secretaria de Obras. Muito obrigado”. Em seguida, o Vereador Marco Antônio Torres
Nascimento continuou o seu pronunciamento: “Obrigado Vereador. Como eu falei aqui na
sessão passada, volto a falar, se der carta branca ao rapaz, deixar de trabalhar, 23 anos de carreira
dentro do município trabalhando na Secretaria de Obra, como fiscal de obra. Não entende do
assunto? Tem competência? Com certeza, se deixar, sem dúvida, que vai ter bom trabalho, igual
fez nesses 40 e poucos dias. E faço um pedido nesse momento aqui, ao secretário de Interior e
Transporte, ao senhor Amilton Pacheco, que hoje ocupa essa cadeira, que dê manutenção ali nos
Brambilla, na rua Monte Sagrado. Tem esgoto lá, correndo a céu aberto. E uma coisa simples eu
vi lá, não é difícil de resolver, é só querer, é só ter boa vontade. Eu sei que é outro também que
tem vontade, quer trabalhar. Então, deixo aqui o meu pedido, não vou fazer ofício, não vou fazer
indicação, porque é uma coisa muito simples, e não está difícil de resolver. Para fechar a noite de
hoje, fico imaginando o seguinte, como que as coisas mudam”. Em seguida, o Vereador Marcio
Antonio Lopes solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Vossa
Excelência pediu uma indicação?”. Em seguida, o Vereador Marco Antônio Torres Nascimento
continuou o seu pronunciamento: “Só fazendo o pedido verbalmente. Como que as coisas
mudam em ano eletivo. Se não fosse ano letivo, vocês podem ter certeza, já teriam jornais,
governadores, prefeitos, com a velha frase: fica em casa, por causa do covid. Mas é um ano eletivo,
ninguém vai ficar em casa, porque senão atrapalha na hora da eleição, na hora de votar. E todo
mundo está atrás do voto, quem é candidato agora. A mesma coisa eu fico pensando o seguinte,
quando fala da lei Rouanet, e a lei dos milhões agora para a campanha, o fundo eleitoral. Muito
parecidas essas 2 leis, se vocês forem observar. A lei Rouanet, por exemplo, como é que ela é
bonita de ser lida, de enxergar, porque a lei Rouanet foi criada para ajudar o pequenininho, quem
está começando, o artista que está começando. Alguém aqui dentro de Venda Nova, por exemplo,
Rato Ventania, Leandro lá de São João, irmãos Brambilla, e vários outros agora, que eu não vou
lembrar, tiveram, será, uma migalha dessa lei Rouanet? Só fica na mão dos grandes, de quem já
está lá em cima. A mesma coisa quando eu falo do fundão agora. Quem é grande, estava preso e
cumpriu a prisão, ou estava suspenso, ficou 8 anos, estava inelegível, agora volta, se for dos
grandes, vai nadar de braçada em cima do fundão. Agora, eu quero ver. Vereador Wallace, na sua
campanha, você recebeu quanto de fundão para a campanha? Luís Ricardo? Não chega nos
pequenos não. Obrigado e boa noite”. 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. Warley, esposa, Leonardo, irmão da moça, deixar meus sentimentos a todos da família.
Conheci por pouco tempo, mas pela explanação que alguns vereadores já fizeram, eu senti que ela
era muito querida dentro do município. Irmão gêmeos ainda? Parabéns, deixo o meu sentimento à
toda família. Pena que eu conheci um pouquinho tarde, mas pelo grande atendimento que eu tive
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por ela lá na Maillor Sport, que eu acho que ela trabalhava lá, ela era uma pessoa muito querida.
Você vê, para uma empresa chegar a fechar para poder participar do velório. Hoje também quero
parabenizar não só a serenata italiana. Há uns 15 dias atrás a equipe do Sicoob fez um grande
evento lá no centro de eventos Padre Cleto Caliman, e foi de grande valia para todas as
comunidades, que ali estiveram presentes. Então, está de parabéns o pessoal do Sicoob, a
diretoria, os voluntários, só do Sicoob, tinha outras instituições também, como psicólogo, dentista,
e demais pessoas que participaram daquele evento. E parabenizar a serenata italiana. Nunca
participei, primeira vez, eu me senti no Carnaval de Vitória, fora de época. Maior polenteiro fui eu
aquele dia. Farra é comigo mesmo, adorei. Conte comigo na próxima. Estou aí para poder somar,
ajudar. Parabéns a todos os envolvidos lá da serenata italiana. Também quero deixar os parabéns
a minha amiga Cris, que hoje faz mais um aninho de vida. Companheira de trabalho, sempre que
a gente está precisando, ela está disponível, está nos ajudando, está auxiliando. Que Deus
continue iluminando sua vida, e sucesso daqui para frente, que papai do céu vai abençoando cada
vez mais, não só você, quanto ao meu amigo Prefeito, Paulinho Mineti, que hoje também está
fazendo aniversário. Meus parabéns, meu amigo. Que Deus conforte você, te dê mais sabedoria e
muito mais tolerância, porque é difícil. Essa caminhada que você está aí é pesada. Mas nada para
ele é impossível. Se abraça com ele, que vai dar tudo certo. Boa noite a todos, estamos juntos e
misturados. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus”. 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. Cristiane Giori, a quem eu aproveito para desejar
felicidades, muitos anos de vida, que Deus continue lhe abençoando. Quero começar falando das
moções de pesar. Primeiro, da Lívia Modolo, uma jovem, de apenas 34 anos, quero deixar a você,
Leonardo, a sua mãe Ana, a todos os parentes e amigos, meus sinceros sentimentos. Eu conheci
a Lívia há pouco tempo, a partir do momento que ela começou a trabalhar numa loja de material
esportivo. Então, eu a via com uma certa frequência. Uma pessoa que eu faço vênia e ratifico tudo
o que foi dito dela aqui hoje, eu comungo do mesmo sentimento. Quero desejar a você, irmão, a
sua mãe, todos os familiares, meus sinceros sentimentos. Quero também deixar os meus
sentimentos a família Andreão, a Flávia que nos deixou com apenas 49 anos de idade. A Flávia foi
nascida no mesmo ano que eu nasci, foi minha contemporânea de escola. Nunca tive uma amizade
próxima da Flávia, mas uma pessoa que sempre respeitei, que eu sempre admirei, gostei. E
também quero ratificar tudo o que foi dito aqui hoje da pessoa da Flávia, e deixar meus sentimentos
a todos os familiares e amigos. Também quero deixar meus sentimentos ao saudoso Izaldino
Mognhol, que nos deixou com 89 anos de idade, e eu, como muitas pessoas da minha geração,
tiveram a primeira bicicleta adquirida na loja do seu Izaldono. Tem umas coisas do cérebro humano,
a gente grava retalhos do passado, e eu tenho uma imagem da minha primeira bicicleta, e tenho
imagens de várias vezes que eu fui lá consertar essa bicicleta. Guardo isso com muito carinho, ele
sempre com aquele olhar atencioso dele, com aquela calma, era uma pessoa realmente admirável,
um exemplo de casal. Então, Penha, eu quero deixar a você, a seu irmão Luizinho, aos netos, todos
os meus sinceros sentimentos, e agradecer o seu Izaldino, por ter cumprido o seu legado, nos
ensinamentos de nosso senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que guardar, as boas
lembranças e o legado, porque quem escolhe a hora é o nosso pai. Leve meus sinceros
sentimentos. Por fim, eu quero falar da serenata italiana, deixar os meus parabéns ao presidente
Edésio, a todos os demais diretores, a todos os voluntários que trabalharam na festa, a todos os
voluntários que ajudaram na organização da festa, agradecer e também parabenizar a polícia
militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros militar, a administração pública, todos os envolvidos na
realização da serenata italiana. Foi um sucesso a serenata italiana, foi muito prazerosa, acredito
que todos que foram, se deliciaram com a serenata. É realmente uma festa diferente, é uma festa
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familiar, é uma festa de reencontrar amigos, de reencontrar pessoas, e a gente não pode perder
esse espírito não. Então, nós temos que valorizar, agradecer e parabenizar a todos os envolvidos.
É só isso, senhor Presidente. Obrigado”. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a palavra ao
VEREADOR ERIVELTO ULIANA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor
presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Cristiane Giori, a quem eu aproveito para desejar felicidades, muitos anos de vida, que
Deus continue lhe abençoando. Quero começar falando das moções de pesar. Primeiro, da Lívia
Modolo, uma jovem, de apenas 34 anos, quero deixar a você, Leonardo, a sua mãe Ana, a todos
os parentes e amigos, meus sinceros sentimentos. Eu conheci a Lívia há pouco tempo, a partir do
momento que ela começou a trabalhar numa loja de material esportivo. Então, eu a via com uma
certa frequência. Uma pessoa que eu faço vênia e ratifico tudo o que foi dito dela aqui hoje, eu
comungo do mesmo sentimento. Quero desejar a você, irmão, a sua mãe, todos os familiares, meus
sinceros sentimentos. Quero também deixar os meus sentimentos a família Andreão, a Flávia que
nos deixou com apenas 49 anos de idade. A Flávia foi nascida no mesmo ano que eu nasci, foi
minha contemporânea de escola. Nunca tive uma amizade próxima da Flávia, mas uma pessoa
que sempre respeitei, que eu sempre admirei, gostei. E também quero ratificar tudo o que foi dito
aqui hoje da pessoa da Flávia, e deixar meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Também
quero deixar meus sentimentos ao saudoso Izaldino Mognhol, que nos deixou com 89 anos de
idade, e eu, como muitas pessoas da minha geração, tiveram a primeira bicicleta adquirida na loja
do seu Izaldono. Tem umas coisas do cérebro humano, a gente grava retalhos do passado, e eu
tenho uma imagem da minha primeira bicicleta, e tenho imagens de várias vezes que eu fui lá
consertar essa bicicleta. Guardo isso com muito carinho, ele sempre com aquele olhar atencioso
dele, com aquela calma, era uma pessoa realmente admirável, um exemplo de casal. Então, Penha,
eu quero deixar a você, a seu irmão Luizinho, aos netos, todos os meus sinceros sentimentos, e
agradecer o seu Izaldino, por ter cumprido o seu legado, nos ensinamentos de nosso senhor Jesus
Cristo. E é isso que a gente tem que guardar, as boas lembranças e o legado, porque quem escolhe
a hora é o nosso pai. Leve meus sinceros sentimentos. Por fim, eu quero falar da serenata italiana,
deixar os meus parabéns ao presidente Edésio, a todos os demais diretores, a todos os voluntários
que trabalharam na festa, a todos os voluntários que ajudaram na organização da festa, agradecer
e também parabenizar a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros militar, a administração
pública, todos os envolvidos na realização da serenata italiana. Foi um sucesso a serenata italiana,
foi muito prazerosa, acredito que todos que foram, se deliciaram com a serenata. É realmente uma
festa diferente, é uma festa familiar, é uma festa de reencontrar amigos, de reencontrar pessoas, e
a gente não pode perder esse espírito não. Então, nós temos que valorizar, agradecer e parabenizar
a todos os envolvidos. É só isso, senhor Presidente. Obrigado”. Em seguida, a senhora Presidente
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. Cumprimentar os colaboradores da Câmara, em nome
da Cris, pelo seu aniversário. Depois da sessão você faz uma surpresa para nós, e diz aonde vai
ser a festa. Aproveitar a oportunidade também e parabenizar o prefeito Paulinho Mineti, aqui de
público, já o fiz hoje de maneira particular, pelo seu aniversário. Que vocês todos tenham muita
saúde, muita paz aí, para seguir tocando a vida. Cumprimentar os familiares das pessoas, os quais
nós fizemos aqui o voto de louvor, pelo passamento, o Leo, irmão da Lívia, o Warley e a Penha,
sogro e filhos dos seu Izaldino, e também os familiares da Flávia Andreão. Duas pessoas muito
jovens. O Leo sabe, o Léo teve a oportunidade de, durante o período em que a Lívia esteve aqui e
em Vitória, a gente se falou bastante, tentei colaborar e ajudar no que pude, enfim, mas é assim, a
vida é isso. Então, eu quero que você leve também um abraço à sua mãe, uma pessoa que eu
conheço há muitos anos, desde quando trabalhava lá no Alpes, e não é fácil tocar uma vida da
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maneira como vocês estão tocando aí, com tudo isso. Mas leve o meu fraterno abraço a toda a sua
família. E a você, Warley e Penha, embora o seu Izaldino tivesse 89 anos, e a gente acha assim:
já era velho e tal. Mas assim, era uma figura pitoresca. Eu não estava aqui, mandei um recado para
vocês, eu não estava na cidade no dia, mas assim, chegou muito para mim, através exatamente
da família da Mônica, porque vocês cresceram juntos ali na rua, e seu Izaldino sempre foi ali um
cara que abraçou a criançada, que ensinou a pedalar, que emprestou as bicicletas e tal, e acho
que muita gente em Venda Nova, realmente, teve uma infância marcada pela presença do seu pai,
do Luizinho também, mas principalmente seu pai, aquela figura maravilhosa, porque toda criança
quer ter uma bicicleta, toda criança normalmente tem uma bicicleta. Quero que você também leve
o meu abraço a toda a sua família. Estive com você e com o Luizinho lá no dia em que ele se
acidentou, lá no hospital. Mas é a vida. Eu digo que quando a gente acaba perdendo pessoas como
o seu Izaldino, o que fica é o legado, é você, é o Luizinho, são seus filhos, o Warley, que convive
com a família tanto tempo. Esse legado é que fica bonito. Nós temos um grupo de ciclista, eu sou
ciclista amador, e o Cléber Zandonadi, e o Wilson Zandonade, fizeram, no nosso grupo, em nome
da Ciclovila, uma homenagem lindíssima ao seu pai. Eu procurei ali no meu WhatsApp e não achei,
mas eu vou conseguir com ele, depois eu vou mandar para vocês. Uma consideração lindíssima
mesmo a pessoa do seu Izaldino. Meus sentimentos. Parabenizar a Afepol pela serenata italiana,
a festa foi um sucesso, muita gente na cidade, movimentou no comércio e tal, muito bacana.
Algumas coisas que podem ser melhoradas, mas de novo Venda Nova mostrou que quando
promove, promove com competência, com capacidade de organização, e foi um sucesso assim
como eu tenho certeza que serão aí a festa de rodeio, e principalmente a festa da Polenta. Falar
aqui e parabenizar também, Presidente, o André Pretinho, nosso secretário de esporte. O André
tem uma história de vida muito bonita, ele começou no esporte dentro desse projeto, que hoje,
Lacraia, eu sempre cobro do Lacraia: e seu menino, está lá no projeto Campeões de Futuro? O
filho do Lacraia faz karatê. Está lá, está firme e tal. É uma grande oportunidade de vida que a gente
dá para as crianças, fazer parte de projetos esportivos, porque tira essas crianças de um possível
caminho ruim, e leva para o caminho bom. O André começou dentro do projeto como aluno, foi
estagiário, e hoje como secretário de esporte do município, faz um trabalho fantástico, desenvolve
um trabalho fantástico, uma dedicação imensa, uma vontade, com todos os instrumentos, que não
são tantos também, que a prefeitura lhe dá, com orçamento, ele faz acontecer muita coisa. E
meritosamente foi homenageado no dia de ontem, na Câmara de Vitória, por um vereador
esportista, o Duda, ex-jogador da seleção de futebol de areia do Brasil. Então, André, parabéns
mais uma vez. Esse é o reconhecimento fora dos limites de Venda Nova, ao grande trabalho que
você vem desenvolvendo com a nossa juventude, e que tão bons frutos vão dar para os homens
do futuro, na cidade de Venda Nova e na região”. Em seguida, o Vereador Marco Antonio Grillo
solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Também só queria fazer
a fala em cima da vida do André também. Parabenizar pela lembrança, e dizer que em 2017 eu era
secretário, de Turismo, Esportes e Lazer, a secretaria era junto. O André Pretinho era coordenador
de esporte escolar na Secretaria de Educação. A gente resolveu ampliar o projeto Campeão de
Futuro, de 2 para 6 professores, e eu entreguei o projeto para o André coordenar. O projeto era da
minha Secretaria de Esporte, era secretário, mas quem cuidava era ele. Ele, de uma forma com a
liderança serena, sem estressar, mobilizou a meninada, é um projeto bacana. Então, só
parabenizar pelo trabalho que ele faz, pelo trabalho dos jovens acreditarem nele. Está com o projeto
Campeão do Futuro, enfim, pegou um período de pandemia ruim, mas o trabalho dele é muito
bacana. Que ele tenha também bastante energia, para continuar desenvolvendo e colaborando
com Venda Nova do Imigrante. Então, parabéns mesmo, de coração, pelo trabalho. E também
parabenizar o Duda do Brasil, que foi um vereador de uma Câmara da capital, Câmara importante,
que enxergou isso. O Duda conhece o trabalho do Pretinho. Eu estava olhando a homenagem, ele
ATA COM ASSINATURA ELETRÔNICA
Autenticar documento em http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade
com o identificador 35003700320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

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

parabeniza o Pretinho como coordenador de esporte, como coordenador do projeto, e agora como
secretário. Aproveitar aqui, só para fazer uma correção, uma complementação da minha fala, com
relação à Feira do Empreendedor. Venda Nova do Imigrante está lá representada pelos
empreendedores locais. Nós temos lá o Produtos Venturim, palmito, temos o queijo Artelate, lá de
São José do Alto Viçosa, com o Amadeu, café Zandonadi, também de Bela Aurora, e produtos
Dona Marta. Inclusive a Marta Amélia foi homenageada lá hoje, como empreendedora reconhecida
nacionalmente, também pelo trabalho do Sebrae e pelo produto que ela faz aqui. Então, era só
isso, que a gente está muito bem representado lá. Obrigado Vereador”. Em seguida, o Vereador
Francisco Carlos Foletto continuou o seu pronunciamento: “Estou muito feliz, André Pretinho,
pela homenagem que você recebeu fora dos limites da cidade, ou seja, é um trabalho que não é
um reconhecimento só à pessoa do André, e sim ao município de Venda Nova do Imigrante. Isso
dá um resultado positivo para a nossa sociedade a longo prazo. E o próprio André é um exemplo
disso. Parabéns. Falar também um pouquinho de uma reunião que nós participamos ontem, na
Secretaria Estadual de Saúde. Estivemos lá reunidos com o staff da Secretaria, só não estava
presente o secretário, porque tinha outras obrigações, mas tinha lá o subsecretário e 3 gerentes,
eu e o Vereador Marco Grillo acompanhamos o Prefeito, a convite dele, para discutir uma nova
situação que se desenha, com o propósito do governo do estado, de descentralização de serviços
de saúde, para as cidades polo do interior do estado. Então, a Secretaria mapeou o estado todo, e
está vendo, está criando cidades polo, para desenvolverem, para executarem determinados
serviços, para evitar que as pessoas fiquem em filas de ambulância nas BRs do estado, e filas de
ambulância nas portas de hospitais de Vitória, e também em filas de espera, de procedimentos
cirúrgicos, consultas médicas e tal. Venda Nova foi, a meu ver, sabidamente escolhida para isso,
pelo governo do estado, principalmente pelo potencial que tem, junto ao Hospital Padre Máximo.
Então, o prefeito nos convidou, nós fomos lá ontem, tivemos uma reunião maravilhosa com o
pessoal do administrativo da Secretaria Estadual, são 2 contratos que estão a caminho, o prefeito
se mostrou amplamente favorável a assinatura desses convênios, não é só para Venda Nova, é
um bloco de 5 municípios, mas que dos 2 convênios que serão assinados, um deles traz um
benefício financeiro bastante interessante a parte do pronto-socorro do hospital. Inclusive falei com
o Prefeito, isso faz com que diminua um pouco a pressão sobre ele próprio, sobre o nosso
executivo, que tem que comprar o serviço de PA. Porém, como o hospital tem um serviço de pronto
socorro, e de porta aberta, não pode se negar atendimento a ninguém. E isso acaba encarecendo,
porque quer queira, quer não, apesar dos pesares, eu sempre digo isso, o nosso hospital ainda é
o mais resolutivo, é ainda onde tem um acolhimento e uma boa resolução. E as pessoas dos
municípios vizinhos vêm para cá, e não há uma compensação financeira por parte dessas
prefeituras. Elas não são obrigadas a isso. Então, tem uma coisa errada nesse sentido, mas que é
assim. O estado agora, na pessoa do secretário, diante de uma política pública super inteligente,
traçada, pedida pelo governador Casagrande, escolhe Venda Nova, e a gente espera, que esses
contratos, que são tão relevantes, ao município de Venda Nova, ao Hospital Padre Máximo, que
eles sejam brevemente assinados, e eles esperam que isso já comecem, no linguajar deles, que o
projeto já comece a rodar a partir de agosto. Já tem um exemplo de Guaçuí, onde isso está
funcionando e funcionando bem. A experiência é positiva. E para nós, população de Venda Nova,
a grande vantagem, nós não vamos precisar, em muitas especialidades, ficar entrando dentro de
carro, lotando van, lotando ônibus, saindo de madrugada, para ir para a Vitória, para ter os
procedimentos ou consultas. Isso vai acontecer aqui, a princípio, com 4 ou 5 especialidades, mas
com um potencial de crescimento já planejado pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente
espera que o contrato seja assinado, o prefeito Paulo Mineti se mostrou amplamente favorável, isso
vai acontecer, a gestão vai ser feita pelo grupo de municípios, e vai trazer um benefício financeiro
imediato para o hospital, que melhora a nossa condição num todo. Então, obviamente que
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acontecerão alguns percalços, algumas coisas, que terão que ser, ao longo do tempo, concertadas.
Isso é normal, isso é natural, em todo o processo que se começa, mas a gente vai evoluir, com
certeza. Então, eu trago hoje mais essa boa notícia, de mais essa iniciativa do governo Renato
Casagrande, que vem beneficiar, primordialmente, a cidade de Venda Nova do Imigrante e a sua
população. Cumprimento a todos, boa noite”. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor
Presidente declarou encerrada a Sessão às 20 horas e 15 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.
MARCIO ANTONIO LOPES – Presidente
AMILTON JOSÉ MARQUES PACHECO – Vice-Presidente (LICENCIADO)
ALDI MARIA CALIMAN – 1ª Secretária

*** AUSENTE ***

WALACE RODRIGUES DE SOUZA – 2º Secretário
ERIVELTO ULIANA
FRANCISCO CARLOS FOLETTO
GILBERTO BRAVIM ZANOLI (LICENCIADO)
IVANILDO DE ALMEIDA SILVA *** AUSENTE ***
LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA DE SOUSA
MARCO ANTONIO GRILLO
MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo,
aos 12 dias do mês de julho de 2022.
ATA FINALIZADA E APROVADA EM
02 de agosto de 2022
Gabriel Vilastre
Redator de Atas
Mat.: 0088
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