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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA SEGUNDA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos 02 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 19
horas, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, sob
a Presidência do Vereador Marcio Antonio Lopes. O Senhor Presidente, após verificar a presença
de todos os vereadores, declarou aberta a Sessão, e, sob a proteção de Deus e em nome da
comunidade, iniciou os trabalhos. Em seguida, o senhor Presidente convidou a Vereadora Aldi
Maria Caliman, para proceder a leitura do Evangelho de Mateus, Capítulo 14, versículos 22 a
36, da Bíblia Sagrada, e pediu que todos ficassem de pé para ouvir a leitura. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação as Atas da Sessão Ordinária, ocorrida no dia 12 de
julho de 2022, e da Sessão Extraordinária, ocorrida no dia 26 de julho de 2022, sendo aprovadas
por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente convocou o Secretário, nomeado “ad hoc”,
servidor Gabriel Vilastre, para proceder à leitura do EXPEDIENTE DO DIA, contendo: Emenda
Modificativa, de autoria do Vereador Francisco Carlos Foletto, à Proposta de Emenda à Lei
Orgânica Municipal nº 003/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei
Orgânica Municipal; Indicação nº 049/2022, de autoria dos Vereadores Marcio Antonio Lopes
e Marco Antônio Torres Nascimento, os quais indicam o Chefe do Poder Executivo
Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, para que conceda o restante
das perdas salariais aos servidores públicos do município de Venda Nova do Imigrante;
Indicação nº 048/2022, de autoria do Vereador Marco Antônio Torres Nascimento, o qual
indica o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino
Mineti, para que todas as pontes do município de Venda Nova do Imigrante sejam feitas com
concreto, e não madeira; Requerimento nº 034/2022, de autoria do Vereador Marcio Antonio
Lopes, o qual requer que esta Casa solicite ao Chefe do Poder Executivo Municipal,
Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, informações sobre o uso do transporte
escolar no município de Venda Nova do Imigrante; Requerimento nº 033/2022, de autoria do
Vereador Marcio Antonio Lopes, o qual requer que esta Casa solicite ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, informações sobre
a contratação da empresa Fort Comércio Serviços e Locações EIRELI. 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. Fazer um pequeno comentário a respeito de uma emenda que eu fiz, que eu apresentei
à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que foi apresentado pelo poder executivo, na data
de 3/05/2022. Essa proposta da emenda à lei prevê a possibilidade de que a Câmara possa, num
período já, fazer, propor e aprovar ou não, aumento ou diminuição, dos subsídios do Prefeito, do
vice, dos secretários e dos vereadores. Isso normalmente é feito ao final de cada legislatura, e é
válido para a legislatura seguinte num todo. O que é que eu penso e que me fez apresentar a
emenda ao projeto de lei, e ao projeto de emenda do executivo? Se nós pararmos de pensarmos,
nós vivemos nos últimos anos um período inflacionário, realmente muito mais alto, muito maior, do
que vínhamos convivendo aí nos últimos anos, causando aí uma perca na capacidade de compra
de todos nós, todas as pessoas. O salário mínimo tem lá o seu reajuste anual, que é ditado pelo
governo federal, várias categorias tem aí as suas convenções coletivas, e com isso conseguem aí
os seus reajustes, e isso chegou aqui na casa então, essa proposta, com essa possibilidade. Eu
confesso que eu não discuti ainda com o jurídico, se a iniciativa dessa possibilidade de aumento
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tem que ser da Câmara ou se ela pode vir do executivo. Mas o que me leva a apresentar emenda
é que eu, como Vereador, não me sinto à vontade para legislar, nesse momento, para mim mesmo.
Então, senhores e senhora vereadores, eu peço licença a vossas excelências, mas eu estou no
contexto dos 9, e não me sinto, absolutamente, à vontade para nesse momento, se obrigado for,
legislar em causa própria. Por isso eu apresentei essa emenda, o projeto agora volta para a
comissão de legislação, que vai dar o parecer pela legalidade ou não, mas eu insisto com vossas
excelências. Acho que como nós somos os legisladores, como nós seríamos os beneficiados, eu
não me sinto à vontade de legislar esse tipo de matéria, digamos assim, no meio do jogo, porque
tradicionalmente isso acontece lá no final da legislatura, e leva para a legislatura seguinte. Então,
vamos aguardar o projeto agora, se eu não me engano, Presidente, deve voltar para a comissão
de legislação, e após esse parecer da comissão de legislação então, será votada a minha emenda
e o projeto em si. Muito obrigado”. Com a apresentação da Emenda Modificativa de autoria do
Vereador Francisco Carlos Foletto, à Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 003/2022,
fica retirada da pauta da Ordem do Dia a matéria em questão. 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: Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio
Ambiente, Turismo e Assistência Social e da Comissão de Finanças e Orçamento, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 005/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 486, de 23 de julho de 2001, e dá outras
providências; Requerimento nº 033/2022; Requerimento nº 034/2022. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 005/2022, 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. Senhor Presidente, eu venho nesse momento pedir vistas desse projeto
05. Esse projeto vem do executivo, pedindo através desse projeto de lei, a liberação de contratação
de agentes de endemia, até 14 agentes. Se tem necessidade, se tem demanda para todas essas
pessoas, e no município está precisando, não é isso que eu quero discutir neste momento. Eu
quero pedir vistas pelo seguinte. Eu acho que nós, vereadores, não temos que fazer com os nossos
munícipes, com o nosso povo, o que aconteceu em esfera federal, que por 11 anos, uma emenda
à Constituição Federal tramitou por 11 anos. Imaginem, senhores, uma emenda à Constituição
Federal, tramitando por 11 anos, para que o salário dos agentes de saúde e agente de endemias,
tivesse um reajuste, o piso deles fosse para 2 salários mínimos. E só foi aprovada agora em maio
de 2022. Então, nós não podemos, nesse momento, eu penso comigo, que antes do projeto de
reajuste do piso salarial dos agentes de endemia, assim como dos agentes municipais de saúde,
nós não podemos votar um projeto desse daqui, aumentando esses cargos, sem antes passar por
essa casa o projeto de reajuste para os mesmos. Nós temos que ter responsabilidade
principalmente com o impacto financeiro. Afonso Cláudio, por exemplo, na semana passada, fez
uma sessão extraordinária votando este projeto, que é emenda federal, é lei federal constitucional,
levando o salário dessas agentes para 2 salário mínimo. E até hoje esse projeto não deu entrada
na nossa casa, aqui no nosso município. Por isso eu peço vistas desse projeto, criando esses
cargos, de agente de endemias, porque primeiro eu gostaria de saber quando que esse projeto de
piso salarial dos agentes de saúde e agentes de endemia, que é lei federal, que vai ter que chegar
nessa casa, que vai ter que vir, elevando o salário deles para 2 salários mínimos, eu acho que nós
não podemos colocar o carro na frente dos bois. Por isso eu estou pedindo vistas nesse projeto,
porque eu gostaria de saber primeiro, assim que chegar esse projeto na casa, que analisarmos,
que votarmos, que é lei federal, elevando o piso, que eu não sei qual o valor que vem do governo
federal para o salário desses agentes, e quanto que o município vai tirar dos cofres municipais,
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para chegar nos 2 salários mínimos para esses agentes. Nós vamos criar cargos, igual nós vamos
criar aqui, mais 14 vagas de agente de endemias, e no dia de amanhã chegar ao projeto, elevando
o salário deles, que é lei federal, para 2 salários mínimos, sem sabermos o impacto, por isso eu
peço vistas, e conto com o voto de vossa excelência. Obrigado, senhor Presidente”. Não havendo
mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em discussão e votação o Pedido
de Vistas, de autoria do Vereador Marco Antônio Torres Nascimento, ao Projeto de Lei nº
005/2022, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única
discussão, o Requerimento nº 033/2022, 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 034/2022, e passou a presidência a Primeira-Secretária, para
fazer uso da tribuna. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR
MARCIO ANTONIO LOPES, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente,
colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e internautas. Esse
requerimento é sobre a subgerência de transporte escolar da Sedu, a portaria 225, de 15 setembro
de 2021. Foi feito um documento do estado para a retirada dos ônibus, dos alunos de até 3
quilômetros. Então, fiz esse requerimento, porque há pouco tempo atrás foi feita licitação para
transporte terceirizado para alunos. No ano passado essa casa de leis votou projetos para custeio
da Secretaria de Educação, para trabalhar o exercício de 2022. E agora, simplesmente, no mês de
agosto, o prefeito municipal retira os ônibus. E mais, no dia 29 do 7, na sexta-feira, foi comunicado
aos pais, que no dia primeiro, segunda-feira, não teria mais o transporte. Aí, eu pergunto a vossas
excelências, o ônibus que vai sair lá da Tapera, que vai passar de frente ao Sossai, não pode abrir
a porta para entrar os alunos, para virem para a escola? É inadmissível, Secretaria de Educação,
Secretaria de Transporte, prefeito municipal, uma covardia pela situação que está vivenciando. Nós
temos 4 meses e alguns dias para acabar o ano letivo, e agora, em agosto, vai tirar o transporte
escolar? Prefeitura tem dinheiro, foi aprovada aqui um reajuste para suprir a Secretaria de
Educação, e agora, simplesmente, vai botar em risco crianças de 5 e 6 anos, para atravessar a BR,
para irem para a escola, para saírem lá de Lavrinhas, para virem para o Liberal Zandonadi? Para
sair da Tapera, atravessar a BR, para estudar Domingos Perim? É inadmissível. Eu acho que o
prefeito tem que rever. Se tem que seguir a lei do estado, vamos seguir, mas por que não começou
no começo do ano? O projeto foi do dia 15 de setembro 2021. E por que agora em agosto que vai
ser feita a retirada? Dinheiro tem, licitação de ônibus, ônibus terceirizado, se não me engano, tem
mais de 10 linhas licitadas, fora os nossos ônibus que estão aí. E agora colocar os nossos
pequenos, adolescentes, pré-crianças, vamos botar assim, de 5 e 6 anos, para andarem 3
quilômetros a pé. Não falo pelo trajeto, eu falo pela segurança, pela BR que corta Venda Nova do
Imigrante, pela segurança, porque nem todos os pais podem levar seus filhos na escola. Então, eu
peço que o prefeito municipal, junto com os secretários, reveja essa situação. Se tiver que mudar,
que mude o ano que vem, mas que faça um estudo, junto com os pais, e não chegar simplesmente
na sexta-feira, e na segunda retirar o ônibus. Isso é inadmissível. Peço aos senhores vereadores,
o voto ao requerimento. Esse requerimento está pedindo quantas linhas que foram licitadas,
terceirizadas, e qual o motivo, se realmente estão assumindo o decreto do estado. O estado que
manda para o transporte do aluno, eu creio que não chega ao equivalente a quase nada, porque
os ônibus são do município, responsabilidade do município, é o prefeito municipal, e os ônibus são
da prefeitura de Venda Nova do Imigrante, não do estado. Obrigado”. Em seguida, o senhor
Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO, que
fez o seguinte pronunciamento: “Obrigado, senhor Presidente. Faço das suas palavras as minhas,
e vossa excelência usou uma palavra aqui que eu concordo plenamente. Nada mais é do que é
uma covardia. Nada mais é do que uma pessoa, que realmente não pensa no próximo, e muito
menos, pelo que eu vejo, que eu observo, conhece a realidade do nosso povo. Será que tem noção
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de quantos pais levantam de manhã, tanto a mãe quanto o pai, com um filho ou 2 estudando, e ter
que sair para trabalhar, para ganhar seu pão de cada dia, e com aquele horário apertado de levar
os filhos até o ponto do ônibus, colocar no ônibus e correr para o trabalho para ir trabalhar? Agora,
imagina esse pai ou essa mãe ter que levar, por exemplo, quem tem 2, tem gente aí que tem 2
crianças, que um pode usar o ônibus, porque o colégio é mais longe e o outro não pode, e tem que
colocar um filho no ônibus, pegar o outro, levar até a escola, deixar na escola, voltar para o trabalho
e chegar atrasado no trabalho, correndo o risco de perder o trabalho, perder o seu ganho, o seu
pão de cada dia. Aí, eu fico pensando comigo, igual vossa excelência falou aqui, o ônibus está
superlotado, talvez seja isso que está tirando essas crianças do ônibus, não é pela distância, não
tem dinheiro para colocar mais um ônibus e poder diminuir essa lotação de algumas linhas, mas a
política do pão e circo está aí. Vamos ter uma festa de rodeio agora, com quantos mil de show?
Não sou contra a festa, bem pelo contrário, o povo precisa de diversão e lazer, mas a política do
pão e circo eu sou 100% contra, porque a festa vai durar 3 dias, de alegria, de momentos
maravilhosos. E na segunda-feira, como que volta? Tudo normal e esses pais sofrendo. Então, é
muito triste a gente ver isso, como vossa excelência falou aqui. Para mim, nada mais é do que falta
de bom senso e covardia, com os nossos pequenos, mas principalmente, com os pais, que tem
que lutar, que tem que trabalhar, para dar o pão de cada dia para seus filhos. E se perder o
emprego, vai ficar fácil de levar a criança na escola, mas será que vai ter dinheiro para comprar o
uniforme para estudar? Vai ter o dinheiro no final do mês para comprar um sapato ou para comprar
um tênis para essa criança? Será que no final do mês não vai faltar na sua mesa, estando
desempregado? Temos que ter um pouquinho de bom senso. Infelizmente, a gente vê que nesse
momento está faltando. Obrigado, senhor Presidente”. 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. Primeiro, pode contar com meu voto, em seu requerimento. Eu tenho
um princípio, das vezes que eu estive aqui, de sempre votar a favor de requerimento. Eu tive uma
ligação ontem, presidente Márcio, reclamando disso. Vou citar o nome aqui, não tenho segredo
com isso, foi a Irene Peterle. A Irene é policial civil aposentada, que tem os netinhos estudando,
me ligou, entre outros assuntos, e reclamou disso. Eu procurei hoje o prefeito para tentar entender
o que é que era isso, não sabia nem que estava em pauta aqui hoje, mas para entender, e o que
eu podia fazer para ajudar, porque eu também não acho correto. Então, o que eu escutei da boca
do prefeito Paulinho Mineti, e eu preciso acreditar nele, até que me prove o contrário, por isso que
o requerimento é importante, que isso é uma determinação da Secretaria de Estado de Educação,
para os colégios estaduais. Então, está sendo feito isso para o colégio Liberal Zadonade, para o
Fioravante Caliman ainda não, e para quem mora do lado de lá da BR. Para quem mora do lado de
cá da BR está tendo transporte, porque não é permitido o aluno atravessar BR. Então, isso está
sendo feito. Perguntei qual era a área que estava sendo afetada com isso. Falou para mim que é
da Lavrinhas para cá, da Matinha para cá, do bairro Vicente Zandonade, está todo mundo vindo a
pé, lá da região da casa da vereadora Dé, e também do bairro Minete inteiro, talvez parte da Tapera,
eu não me lembro. Então, esse pessoal que está indo para o Liberal Zandonadi, na Vila Betânia.
Concordo com isso? Não, de jeito nenhum. Pedi ao prefeito que ele se empenhasse, que pudesse
entrar em contato com o estado, com a Secretaria de Estado da Educação, se preciso, com o
governador, porque não é hora de fazer isso, no meio do caminho. Você tem uma estrutura de
condição, como o Marco Torres disse, que a gente possa fazer isso, que a gente faça, mas o motivo
da fala aqui é para esclarecer isso. Não é uma decisão do Prefeito, não é uma decisão da secretária
Sirlene, é uma decisão da Secretaria de Estado de Educação, que proíbe, isso foi aplicado em
vários municípios, está sendo aplicado ainda em alguns, desde o começo do ano, outros no meio
do ano agora, que proíbe aluno do colégio estadual, que é o caso do Liberal Zandonadi e do
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Fioravante Caliman, usar transporte público a menos de 3 quilômetros. Do Fioravante não está
sendo aplicado ainda, do Liberal começou a ser aplicado, talvez numa falha da direção do colégio,
que não sei se é falha, mas essa comunicação, que eu concordo plenamente, comunicar na sexta,
para falar que na segunda não tem transporte, é um despropósito, a gente tem que se organizar
para isso, não cabe em lugar nenhum, mas que é isso, que quem está do lado de cá da BR, onde
está a Câmera de Vereador, a Prefeitura, todo esse bairro aqui, tem transporte para o Liberal, e
está sem transporte do lado de lá da BR, pegando principalmente o bairro Minete, talvez um pouco
da Tapera, da Lavrinhas, Vicente Zandonadi, onde que mora a vereadora Aldi, até no Liberal.
Concordo com isso? Não, extremamente contra, eu acho que tem que achar alternativa, mas
também a gente tem que entender aqui, que talvez não foi uma decisão do município para fazer
isso. O município tem que correr atrás e tentar reverter. Mas fica só o registro aqui, da informação
que eu tive hoje, e do pedido que eu fiz a ele pessoalmente. Reforço o pedido aqui na tribuna, eu
acho que a gente tem que tentar atender isso, tem que questionar o governo do estado, tem que
ver o que pode fazer. O governo do estado tem nos ajudado tanto, com uma série de obras, de
investimentos, recursos que estão vindo para a saúde, que depois certamente vai ser matéria da
tribuna também, mas aí peca numa situação dessas, que é extremamente desnecessária. É só,
senhor Presidente, conte com meu voto”. 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, de antemão pode contar com meu voto nesse requerimento. O
vereador que me antecedeu, vereador Marco Grillo, falou sobre a questão da justificativa que o
estado deu, mas aos meus olhos eu não vejo problema da prefeitura municipal de Venda Nova do
Imigrante estar fazendo esse transporte. É proibido usar o dinheiro estadual para fazer esse
transporte, já que eles têm uma normativa lá no estado. Não proíbe, eu não vejo nenhum governo
que vai proibir o município ter uma iniciativa, se não tiver a lei, pode mandar para a Câmara, que a
gente aqui aprova, de estar fazendo, para garantir uma segurança a essas crianças, uma
segurança aos pais, que muitas das vezes estão trabalhando, que precisam. Com todo respeito,
Marquinho, só estou fazendo o meu posicionamento. E eu vejo dessa forma, e garanto que a
maioria dos vereadores veem dessa forma. Com todo o respeito, nosso prefeito é professor, eu
acho que houve algum equívoco aí, que tem que repensar. O homem foi professor, acadêmico,
professor da rede estadual, e sabe da importância do municipal, sabe da importância do ensino
público. Incentivar isso é estar criando novas oportunidades. Então, a gente vê aí que o município
tem condições, se não tiver lei municipal, é só mandar para a Câmara, que aqui vai ser aprovada,
tenho certeza, todos os vereadores aqui se sensibilizam com isso, a gente já vê. Então, vamos
marcar uma conversa com o prefeito e com a secretária de Educação, requerimento importante. Eu
peço também um outro requerimento, que pode ser anexado ao do senhor. Com que recurso que
é feito o transporte para os alunos da faculdade, lá em Cachoeiro de Itapemirim? Depois eu volto
nessa tribuna, e falo aqui o meu posicionamento a respeito disso. Se pode lá também, o município
está fazendo o transporte para incentivar a educação, parabéns, para a faculdade, ótimo. Por que
também não pode fazer o transporte, para ajudar os pais, já que o Estado tem uma normativa, que
são só 2 quilômetros, ou que esteja fora da BR, por que não também o município incentivar? Não
vai ser muito custoso, uma vez que o município está com mais de 41 milhões em caixa. É só isso,
senhor presidente e nobres vereadores”. Em seguida, o senhor 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. A portaria que o presidente se referiu, é uma norma interna da Secretaria. Essa portaria
só pode estabelecer regras para o transporte que é de competência do estado, que ele vai custear.
Então, a partir do momento que é feita uma licitação, e que nesse transporte vai ter alunos tanto de
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competência do governo do estado, mas também que vai ter competência municipal de transporte
dos alunos municipais, o município pode sim, não só pode, como ele deve custear. Então, se o
estado só pode pagar até 3 quilômetros, se o aluno está a 5, o município deve pagar os outros 2
quilômetros. O estado não pode proibir isso, isso é um raciocínio lógico, com o devido respeito ao
prefeito e aos secretários, mas eu salvo melhor juízo. Eu confesso que eu não li a portaria ainda,
eu vou ler a portaria, se eu estiver equivocado, eu volto a esta tribuna e peço desculpa pelo meu
equívoco, mas a interpretação que eu tenho nesse momento é essa, senhor Presidente. E vossa
excelência está mais do que coberto com a razão no seu requerimento. E na próxima reunião das
comissões, na próxima segunda-feira, esse assunto vai estar em debate na nossa comissão de
educação, que fazemos parte eu, vereadora Aldi, e vendedor Pimenta Filho, e já convido todos os
demais vereadores também, para participarem. É só, senhor Presidente. Obrigado”. Não havendo
mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em única votação, o
Requerimento nº 034/2022, sendo aprovado por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o
senhor Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e concedeu a palavra ao VEREADOR
LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA DE SOUSA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite
senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Não vim a tribuna para a discussão do corte do transporte, porque como eu era o
primeiro a vir a tribuna, deixei para a explicação pessoal. É um tema extremamente discutível, é
um tema que precisamos realmente analisar com carinho, porque é triste ver uma criança no ponto,
e o ônibus passar do lado dela. Então, doutor Erivelto, o senhor é presidente da nossa comissão
de educação e saúde, quero tomar a liberdade para que a gente encaminhe um ofício para a
secretária, para ver o que a gente consegue fazer, se existe a possibilidade do município custear
isso, e se existe, que a gente faça uma indicação conjunta, todos os Nobres vereadores, para tentar
solucionar isso, porque é uma situação muito delicada. Existem crianças de 10 anos, que tem uma
capacidade enorme de locomoção, mas existem crianças de 10 anos que não conseguem, e não
se pode correr o risco de deixar uma criança andar nas nossas vias. Quero deixar aqui explanado
também, que a escola hoje que mais se encontra com déficit de transporte, é apenas a escola
Liberal Zandonade. Na escola Domingos Perim o transporte está normal, e na escola Fioravante
Caliman está normal. Então, hoje não há o risco de crianças atravessando a BR. A criança que
mora na região do Domingos Perim e do Fioravante, que estuda no Liberal, ela está sendo levada
pelos ônibus à escola. Então, não há travessia de alunos na BR, para a escola Liberal Zandonade.
Então, quero deixar aqui explanada essa situação, porque hoje estive conversando com a
secretária de Educação, é uma situação delicada, mas ela se deixou disponível para dialogar e
tentar solucionar esse problema. Então, fui breve hoje na tribuna, e desejo uma boa noite a todos”.
Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR WALACE RODRIGUES DE
SOUZA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores,
funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e internautas. Hoje, Luís Ricardo, que as
suas palavras sejam as minhas. Te parabenizar pelas suas falas também, porque quando se fala
em buscar solução, eu fico muito feliz. A gente vai tentar um diálogo, para poder apaziguar esse
transtorno todinho. Eu achava que eram em todas as escolas. Então, o que está sendo atingido
hoje é só o Liberal. E porque não convocar o Prefeito, a secretária, para que possamos fazer uma
reunião, e estar amenizando esse transtorno. Se são só 4 meses, vamos tentar chegar num bom
senso, e que ambas as partes fiquem satisfeitas. Também, senhor Presidente, estou contigo”. Em
seguida, o Vereador Marcio Antonio Lopes solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte
pronunciamento: “Igual você está falando, falou que é só o Liberal, o vereador Luiz Ricardo
também falou. Então, é para ver que a lei do estado não tem valor nenhum, porque se é a lei é de
3 quilômetros, por que que para atravessar o asfalto tem ônibus e para não atravessar não tem?
Para você ver que a lei é um trem sujo, é uma lei que não vale nada. Só para complementar a
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minha fala”. Em seguida, o Vereador Walace Rodrigues de Souza continuou o seu
pronunciamento: “A respeito desse projeto que foi feita a vista, pelo que eu entendi, senhor
Presidente, esse projeto subiu, para que no meio desse aumento, se acrescentasse mais 14
funcionários?”. O senhor presidente respondeu: “O projeto da vista é um projeto pedindo 14
funcionários para fazer agente, não é acrescentar não, é para abrir cargo para 14”. O Vereador
Walace Rodrigues de Souza continuou: “Então, aí abre cargo para mais 14 funcionários, onde
que o reajuste deles se divide entre mais 14 pessoas. É isso, pelo meu ponto de vista?”. O senhor
presidente respondeu: “No projeto não tem reajuste, só é para abrir o cargo”. O Vereador Walace
Rodrigues de Souza continuou: “Então, não mexe no reajuste. Hoje estive conversando com a
secretária também, senhor Presidente, e ela me explanou que só não deu reajuste ainda e nem o
aumento, porque o estado não depositou em conta o dinheiro. Assim que o estado depositar em
conta o dinheiro, vão ser todos bem remunerados, e creio que subirá para essa casa de lei o projeto.
Não defendendo, mas eu fui procurar saber, e foi dessa forma que ela me explanou. Mas vamos
ver o que vai dar daqui para frente. Se todos tiverem seu direito, vão ter o reajuste e vai ser bem
remunerado todo mundo. Agora, o projeto de lei da vista, eu vou tentar entender ainda. Que se faça
a vista. Agradecer hoje também o nosso secretário de obras, Gilberto Zanoli, portar estar também
intervindo na iluminação, que liga do Ifes a Lavrinhas, depois de muitos anos. Eu venho parabenizar
a ele, porque ele foi um dos maiores incentivadores lá do pessoal da EDP, e já fez a baixa tenção”.
Em seguida, o Vereador Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa solicitou falar aparte, e
concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Quero comungar aos seus parabéns ao Gilberto,
porque foi um dos que trouxe a rede de alta tenção, e agora trabalha para a gente fazer a iluminação
pública ali, que é indicação minha, que no início de mandato eu fiz. Então, quero estender esses
agradecimentos a ele em meu nome também, porque é uma conquista conjunta nossa”. Em
seguida, o Vereador Walace Rodrigues de Souza continuou o seu pronunciamento: “Só
parabenizar o secretário, por esse desempenho grande, agradecer também a todos os envolvidos.
Eu acho que nessa casa de leis várias pessoas fizeram essa indicação, que já vem de legislatura
passada, pelo que eu fiquei sabendo, já vem de várias legislaturas passadas, e que hoje está se
contemplando aquela estrada, que era a antiga estrada velha, e hoje se chama Elizabeth Perim.
Boa noite a todos e muito 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. Primeiro agradecer a gentileza de vossa excelência, me concedeu a palavra. Na
verdade fui traído aí pela ordem de inscrição, Vossa Excelência estava inscrito antes de mim, mas
como declinou e não chamou, eu não consegui chegar a tempo. Segundo, dando sequência ao que
eu vim aqui. Deixando claro com relação à questão do transporte, que eu não sou contrário. Eu
acho que a gente tem que entender isso e tentar resolver o problema. Sou extremamente favorável
que a gente possa resolver isso, via municipal, ou o que for. Só não acho justo a gente botar nesse
momento agora, com as informações que a gente tem, na conta da secretária municipal e do
Prefeito, que às vezes também foram pegos de surpresa, mas certamente pode nos ajudar muito.
O motivo que me traz aqui, senhor Presidente, é com relação a um assunto que eu já abordei aqui,
de uma rede de alta tenção, que está ligando a Fazendo Guandú a Venda Nova do Imigrante, que
passa pela Sete Voltas, pela Lavrinhas. Fiz alguns requerimentos, alguns pedidos, que foram
encaminhados para a gerência de poder público da EDP, seu Jorge Guerreiro, que esteve nessa
Câmara de Vereadores no dia 21 de julho, na sala de reuniões, junto com outro diretor da EDP,
com vossa excelência, com o secretário de obras Gilberto, apresentando o projeto da EDP. Então,
eu só queria, antes dar sequência ao que eu tinha tratado aqui, deixar claro na tribuna, até para o
pessoal saber o meu comportamento, como é que eu vou andar com isso, Marco Torres. Eu
reafirmo aqui, que o Jorge, com todo o respeito que eu tenho a ele, por ter ajudado muito Venda
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Nova do Imigrante em outros projetos, em outras obras, como relatou para mim o secretário Gilberto
Zanoli, mas especialmente nesse projeto, da ligação dessa rede de alta atenção, eles estão
seguindo o que é mais prático, mais barato, e estão preocupados com a questão técnica mais ou
menos, econômica, talvez um pouco ambiental, mas técnica e econômica. Esquece da nossa
questão cultural, das nossas questões de agroturismo e de empreendedorismo. Estão correndo o
risco de pegar um dos grandes atrativos que nós temos, que é a Sete Voltas, a estrada real da Rota
Imperial, e inviabilizar com essa obra que eles tão fazendo. Eu peguei recentemente um relatório
de estudo de traçado da EDP. São 47 páginas, eles fizeram um relatório de traçado, de 47 páginas.
Depois socializo com os senhores. A parte de Venda Nova do Imigrante, é daqui, Sete Voltas está
aqui, até a nossa estação na BR 262, que está aqui. Então, eles marcaram uma linha reta, não
querendo saber onde que ia pegar, trouxeram para cá e resolvido. Sendo que eles mesmos fizeram
um estudo nessa linha amarela, que sai fora da parte da Sete Voltas, sai fora dos nossos atrativos
culturais, que tem o mesmo número de torres, mas vai ser uma obra um pouquinho maior, que daria
um pouquinho mais de trabalho para a EDP, mas seria capaz de realizar. Então, simplesmente
fizeram isso. Qual é a minha discussão e onde eu estou colocando isso? Eles têm todos os
documentos que eles tinham que ter, a Aneel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a
DUP, Declaração de Utilidade Pública, tem tudo isso. Só não tinha uma coisa, que eles esqueceram
de tratar isso, não fizeram audiência pública, que eles argumentam que não é necessário, não
chegaram nessa casa de leis, a não ser por um convite, de brigar aqui na tribuna e mandar, por
isso que eles vieram aqui, ignoraram 2 anos trabalhando em Venda Nova do Imigrante, e fico muito
indignado, porque é uma empresa de um continente de primeiro mundo, EDP, para quem não sabe,
é Energias de Portugal, uma empresa portuguesa, que tem no seu princípio lá valorizar as tradições
da cultura e tudo, e chega aqui e só pensa nas questões econômicas. É importante para nós, é
fundamental, ninguém está contra, mas a gente queria discutir melhor o traçado. Pior ainda, tem
vários proprietários me procurando, falando que eles estão tratando e discutindo valores de forma
totalmente diferente. Chegaram a pagar em torre, aqui no nosso município, botar torre, valor de
desapropriação de R$ 16.000 para um e R$ 500.000 para outro. Qual a diferença de valor que tem
tanto assim? Às vezes, você pega um proprietário com falta de informação e o pessoal está
procurando isso. Então, estou pedindo, senhor Presidente, mais uma vez aqui, eu acho que eu não
preciso mandar mais nada para o Jorge Guerreiro, pelo que ele veio aqui, que ele me falou aqui,
extremamente educado, mas a orientação dele é esse, mas queria deixar isso registrado para a
diretoria da EDP. Não queria fazer nada do dia 21 até hoje, porque eu queria tornar público isso
daqui, mas eu vou reunir os proprietários essa semana, e se a gente entender que eu tenho que
levar isso e fazer uma denúncia no Ministério Público, eu vou fazer, sem dificuldade nenhuma. Essa
semana eu resolvo isso, mas queria deixar, não em nome da casa, senhor Presidente, porque eu
sei que a minha opinião pode ser divergente aqui, mas em meu nome, que a Câmara Municipal
pudesse mandar um ofício novamente para a diretoria da EDP, agora para o Presidente, para quem
quer que for, que trataram a gente com muita insignificância. Eles poderiam ter tratado mais. Venda
Nova do Imigrante tem uma história de tradição e cultura muito grande, que está baseada no
turismo e no agroturismo, estamos falando de um atrativo que ele tem uma ligação com a Pedra do
Campo, que é o ponto mais alto do município, que tem nascente para 3 bacias hidrográficas, para
o Rio Jucu, para Guandú, que vai para Colatina, e para a bacia do Itapemirim. Tem ligação com o
lago do Alto Bananeiras, com toda aquela região da Pedra do Camelo, Pedra do Rego, até o
Jassete, uma região alta de trabalho nosso. Não custava pelo menos entender isso. E na reunião
do dia 21 ficou claro, que eles só vieram informar, dar uma satisfação, que não tem mais prazo
para discutir. O direito que eles têm, eu acho que a gente chegou tarde nessa discussão, mas isso
não está no meu histórico, ser omisso e conivente. Então, estou deixando claro aqui a minha
posição, eu vou socializar com os vereadores, quem quiser participar dessa reunião, não sei se eu
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posso chamar de audiência, mas uma reunião ampliada que a gente vai fazer nessa casa, vou
avisar a todos vocês antes da reunião, para a gente poder tratar disso, e poder tratar isso. Talvez
está em jogo o nosso futuro com o agroturismo, o nosso futuro com o turismo. É isso que nós
estamos tentando trabalhar. O vereador Erivelto falou nessa tribuna recentemente, da importância
de trabalhar o Alto Bananeiras, que tem totalmente a ver com isso, com essa ligação. A gente
recebe pedido de empresários, de pequenos proprietários, maior proprietário, para definir esses
projetos, para o município caminhar nessa questão do desenvolvimento. A gente vai para o Caxixe
hoje, é espetáculo, você vê as regiões lá, tentando algumas coisas para corrigir ainda. Nós estamos
aqui dentro, talvez com um tesouro, um atrativo nosso, e não fazer nada. Então, é só um desabafo,
terça-feira, se for necessário, retorno a esse assunto, mas eu queria dar um retorno para quem me
ouve, para os empreendedores que me procuraram, para os proprietários que procuraram. Isso
não está esquecido, e eu vou conversar novamente. Estou sendo claro aqui, eu sou muito previsível
nas minhas ações, e se eu tiver que fazer, o pessoal vai ficar sabendo nessa tribuna. Então, tem
chances sim de procurar o Ministério Público para tratar disso. Segundo, ainda com relação ao
turismo, queria aqui cumprimentar o secretário Gilberto e o prefeito Paulinho, toda a equipe da
Prefeitura, para um serviço pequeno que está sendo feito no município, mas de uma importância
muito grande, que é a regularização do piso da entrada da Rodoviária. A Rodoviária é equipamento
público, que tem banheiro público ali, que chega gente do estado inteiro, e nosso cartão de visita
estava muito mal feito. Então, parabenizar isso e também as outras obras que estão acontecendo.
Eu andei um pouquinho esse final de semana, eu vi que no Madalena está começando a
pavimentação, já subiu um pedaço ali que está muito bacana. Então, também agradecer o governo
do estado, na hora de falar a gente fala, e na hora de agradecer a gente agradece. Tem uns
assuntos aqui de hospital, o vereador Francisco talvez fale, a vereadora Aldi possa falar, mas meu
tempo está finalizando. O Lacraia está me lembrando aqui também da pintura, que o governo do
estado tem feito aí, o DER. Então, é isso. Só agradecer e muito obrigado, senhor Presidente”. Em
seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES
NASCIMENTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Obrigado senhor Presidente, mais uma vez
usando essa tribuna, mais uma vez boa noite a todos, em especial ao público presente, não vou
falar o nome de todos, mas em nome da Carla Caliman, presente conosco essa noite, ex-secretária
de turismo, diga-se de passagem, com um belo trabalho lá, enquanto esteve como secretária, mais
uma vez quero parabenizá-la neste momento. Senhor Presidente, o projeto 05, que eu acabei de
pedir vistas, infelizmente, grande parte da população, é triste falar isso, é uma das minhas maiores
tristezas na política, porque tem gente que fala bem assim: eu não entro na política, porque eu não
entendo nada, eu sou leigo. Para entrar na política não precisa entender, não preciso saber. Para
entrar na política, basta ser honesto, basta ser justo e saber qual é a função de cada político em
seus cargos. E a função do Vereador, por exemplo, é legislar e fiscalizar. Legislar é fazer projetos
de lei, ele não pode nem fazer projeto que gera gasto. Ele é vedado fazer projeto que gera gasto.
Quando ele vai fazer projeto de lei, ainda tem que respeitar leis federais e leis estaduais, e já
algumas leis municipais, que ele só pode fazer a emenda, não pode nem fazer o projeto. Mas a
principal função do Vereador, que infelizmente, grande parte da população não sabe, acha que
vereador está aqui para doar as coisas, para dar um saco de cimento, para dar uma carroça de
areia, para dar uma caçamba de saibro, que não é o dever do Vereador. O grande dever do
vereador é fiscalizar a verba pública, o dinheiro público, o dinheiro do povo. E quando chega um
projeto nessa casa, como esse daqui, o 05, que eu acabei de pedir vista nele, criando 14 cargos, e
não traz para mim no projeto, o impacto financeiro. Como que eu voto a favor desse projeto, se eu
tenho que fiscalizar a verba pública? Como que eu posso votar a favor de um projeto, criando 14
cargos, e não traz um impacto da verba pública, que eu estou aqui para fiscalizar a verba pública,
o dinheiro do povo? Que vereador que sou eu? Senhor Presidente, quero neste momento fazer
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uma indicação ao executivo pedindo a retirada desse projeto, o projeto 05. Obrigado. Vereador
Ivanildo, quero nesse momento te parabenizar por 2 ações. Primeiro, hoje já não se fala mais nisso,
porque hoje o governo estadual, agora nos últimos dias, mandou 8 milhões e pouco, junto com o
governo federal, para o hospital, se não me engano entrou mais uma verba agora para o hospital.
Então, infelizmente ficou meio que apagada a grande ação de vossa excelência, quando foi até
Brasília, e o hospital com a corda no pescoço, se enforcando, e vossa excelência trouxe de lá,
através da senadora Rose de Freitas, 500 mil reais para o hospital. Então, quero te parabenizar por
essa ação, e ela não pode se apagar no tempo não, porque vossa excelência teve coragem, teve
peito, e realizou essa ação com sucesso. Então, quero te parabenizar. E te parabenizar também,
assim como grande parte da população te parabenizando, pelo seu posicionamento nessa Câmara,
principalmente em votação em alguns projetos aqui. Então, eu te parabenizo. Infelizmente, vossa
excelência, assim como eu, nós 2 principalmente, nós carregamos eu digo que um pouco de
resistência de alguns dos nossos munícipes, porque alguns deles falam bem assim de Marquinhos
Torres: é contra tudo e fala demais. Falo demais defendendo os direitos deles, não sou contra tudo,
bem pelo contrário, sou a favor da coisa certa, da coisa correta. E assim como muita gente fala
também o Vossa Excelência, que eu falo que é um tipo de preconceito comigo e com vossa
excelência, quando falam da gente, alguns, não todos, quando falam bem assim: o Ivanildo, aquele
doidinho, aquele menino lá de São Roque, que andava com a pastinha. Mas nenhum deles que
falam isso, Vereador, chama vossa excelência ou a mim, para a gente sentar em uma mesa, tomar
café, entender e conhecer a gente, para saber quem somos. Então, quero te parabenizar pelos
seus posicionamentos nessa casa, quero te parabenizar pela coragem de colocar seu nome à
disposição como deputado estadual, toca a vida e continue dessa forma, com esse posicionamento.
O que nós não podemos é chegar aqui e se corromper, e se vender, e principalmente aceitar que
um ditador, por exemplo, que nós temos aqui no nosso município, que na minha opinião é um
ditador, é fato, é simples de entender, que através do vereador Erivelto, e vossa excelência mesmo,
vereador Ivanildo, e o presidente dessa casa, que fizeram audiência pública aqui para tratar do
PDM, a população veio aqui, quem estava interessado, em uma audiência pública, acordou tudo o
que foi mexido, que foi emendado no PDM, esses vereadores dessa casa votaram, o projeto desceu
para ser sancionado. Quando chegou lá, que tinha que ser sancionado pelo Prefeito, ele
simplesmente falou: não está do meu jeito, eu não quero assim, não me interessa a população que
fez a audiência pública e eu não vou sancionar. E não sancionou, o projeto voltou para cá, e teve
sanção tácita, através do presidente da casa. Cadê o respeito com essa legislatura? Cadê o
respeito com esse Vereador? Cadê o respeito com o povo, que esteve aqui numa audiência pública,
para tratar desse assunto? E volto a falar, e provo para vossas excelências e quem me ouve nesse
momento, maior perseguidor político que eu já vi na minha vida é o atual Prefeito. Neste momento,
neste mês, por perseguição, simplesmente perseguição, ele tira 2 trabalhadores “braçal”, que
trabalham, um há 23 anos, uma vida inteira, e o outro há quase 15 anos, na traseira de um caminhão
de lixo, de um coletor, fazendo a limpeza na nossa cidade. Vereadora Dé, assim como nós
lembramos, e eu lembro nessa casa aqui, e elogio bons profissionais dentro do nosso município,
servidores que se dedicam, por exemplo, como a Terezinha da vacina, a Rosália enfermeira, que
eu falo que são 2 lendas vivas na nossa saúde, dentro do nosso município, são esses 2 meninos,
Gilberto Dordenoni, popular Duta, e o Cosmo Dordenoni, popular Coca, que até meu enteado de 3
anos, que é meu filho de coração, quando eu levanto e falo que estou indo trabalhar, ele fala bem
assim: vai trabalhar com quem, papai? Aí eu falo: com o Lico e o Coca. O Lico e o Pipoca? É, o
Lico e o Pipoca. Duas lendas vivas no nosso município. São 23 anos e 15 anos na traseira de um
caminhão, pegando lixo em dia de sol e chuva. E agora, que melhorou de uns anos para cá,
vereador Francisco Carlos Foletto, vossa excelência sabe disso, assim como todos, a população
teve o cuidado, junto com as outras administrações, que propuseram isso, de ter o cuidado de
ATA COM ASSINATURA ELETRÔNICA
Autenticar documento em http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade
com o identificador 35003800350034003A00540052004100, 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

colocar o lixo na sacolinha e colocar nos pontos, para o caminhão passar e pegar. Agora, ninguém
lembra há 23 anos, quando esses meninos levantavam 4 horas da manhã, e pegava latão de lixo,
debaixo de chuva, de madrugada, para jogar na traseira do caminhão, para jogar em uma gamela,
em um coletor. E agora vão lá é covardemente tiram esses meninos, retirando deles,
aproximadamente, 500 reais a mais por mês, que é a insalubridade deles, que para onde que eles
vão agora, não vão ganhar insalubridade”. Em seguida, o Vereador Marcio Antonio Lopes
solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Quero ratificar a sua fala.
Trabalhei naquela pasta lá, como secretário, e faço das suas palavras as minhas, porque sei da
importância da pessoa ter eficiência e atenção no que trabalha. Tirou 2 funcionários concursados,
e colocou, não desfazendo das pessoas, colocou 2 funcionários recém contratados no processo
seletivo, para ficar na traseira de um caminhão. Mais uma vez a gente vê como que está a nossa
Prefeitura. Por questão política, igual vossa excelência falou, por questão de conversas paralelas,
tirou 2 profissionais. Assim sendo também, igual o irmão Damião, motorista do caminhão. Se o
problema foi o motorista, eu queria pedir ao executivo o motivo. Se fosse o motivo de não trabalhar,
que abrisse uma comissão e mandasse embora. Agora, a covardia que foi feita com aqueles 2
profissionais, por questão política, faço das suas palavras as minhas. Obrigado pelo aparte”. Em
seguida, o Vereador Marco Antônio Torres Nascimento continuou o seu pronunciamento:
“Obrigado Vereador. E quero nesse momento, senhor Presidente, infelizmente, como vereador não
tenho força nenhuma, nem muito menos de ir lá dialogar com o Prefeito, que eu prefiro não ter o
diálogo com ele, porque falo aqui para qualquer um, sou oposição sim, me declaro oposição,
sempre me declarei aqui, a esta administração, porque não concordo com vários atos, e este é
mais um que eu não concordo com os atos dessa administração, e quero nesse momento, se for
possível, Presidente, que é a única coisa que eu posso fazer, como colega de trabalho, como
servidor público, e aqui como vereador que estou hoje, que essa Câmara prepare um certificado
de agradecimento aos anos de trabalho e dedicação desses meninos, e que nós façamos essa
singela e pequenina homenagem a esses meninos, trazendo eles até aqui, para eles receberem
esse certificado de agradecimento ao trabalho de limpeza que eles fizeram nesses anos todos,
dentro do nosso município. E vossa excelência tocou em um assunto muito importante, com a
experiência e como profissionais que eles são, e que ficaram, eu peço a Deus que não aconteça,
mas eu estou lá e tenho conhecimento, assim como o vereador Márcio foi presidente lá e tem o
conhecimento, a coisa mais simples e fácil de acontecer, eu peço a Deus que não aconteça, mas
aconteceu há pouco tempo, por falta de experiência, acidentes acontecerem com quem trabalha lá
atrás, de ter um braço quebrado, como teve há poucos dias, até mesmo acidente mais grave. Então,
o risco é muito grande, tirar um profissional de lá há mais de 23 anos, outro com 15 anos,
simplesmente por perseguição política, e colocar pessoas inexperientes. Nada contra a essas
pessoas que vão entrar, mas sim contra a forma que foram tirados, porque os meninos são
concursados e são profissionais de excelência. Obrigado, senhor Presidente”. Em seguida, a
senhora Presidente concedeu a palavra a VEREADORA ALDI MARIA CALIMAN, que fez o
seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa
casa, público presente, radiouvintes e internautas. Hoje temos 2 mulheres, minha filha Carla
Caliman Terra, professora Sílvia. Quando a gente pertencia a Conceição do Castelo ainda, eu
lembro desses meninos pequenininhos, e tinha uma vida de uma dificuldade financeira muito
grande. E o padre Pedro Escaramuça, através da pastoral da oração, criou uma sala de costura na
igreja. E a tinha umas senhoras que doavam o serviço. Elas vinham, tirava a medida da roupinha,
costurava a roupinha e trazia. Eles eram menininhos pequenos. Eu lembro deles, garotinhos
pequenininhos, a gente pertencia a Conceição 84, 85, 86. Então, a gente ajudava e acompanhava
essas voluntárias. Tem história de vida. Agora o Marquinho traz essa notícia triste, pessoas
competentes. Paulinho, você vai me desculpar, prefeito João Paulo Schettino Minete, perseguição
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política? Que pobreza é essa? Que falta de caráter é essa? Você quer chegar aonde? Vai me
desculpar, eu conheci esses meninos desde pequenos. Quanta dificuldade para sobreviver, quanta
luta, concursado, fazia trabalho com perfeição, e vai tirar a troco de perseguição política? Você
falou que você ia ser o prefeito de Venda Nova, que não ia escolher esse ou aquele. O que é isso
agora? Vai me desculpar, pelo amor de Deus. É verdade, eu senti na pele, Marcelo, você é outro
menino, exemplo de superação, ex-atleta, corria, está lá no dia a dia, e não é fácil, o dia inteiro
sentindo aquele cheiro forte. Qual o motivo? Que vaidade é essa? Você quer chegar aonde desse
jeito? Meu Deus do céu, muito triste. Nessa semana passada tivemos 2 momentos tristes. Quero
pedir uma moção de pesar para 2 cidadãos, o senhor Armando Aníbal Pizzol, eu fui professora dos
filhos, tenho uma ligação com a família, os pais deles são sepultados aqui em São João de Viçosa.
Então, eu queria uma moção de pesar. E o Antônio Busato, o pai da Mariazinha, do Ete, vários
colegas aqui, pessoa íntegra. Então, moção de pesar a esses 2 cidadãos. O Eduardo Baltz deve
estar feliz, porque finalmente arrumaram aquela entrada da Rodoviária. Quanto que ele pedia para
arrumar aquilo lá. Simples, gente, é particular, mas serve a quem? A população, ao povo de Venda
Nova, ao povo que chega. Aquela entrada esburacada, aquela chegada ali, que coisa difícil, tão
simples para resolver e foi resolvido. Parabéns aí ao secretário, que resolveu isso, não teve medo
de pegar, de tomar atitude, pela atitude de ter arrumado aquela chegada dos ônibus. Venda Nova
do Imigrante, cidade capital do agroturismo e a Rodoviária é onde chega o povo, e toda esburacada.
Parabéns pelo trabalho aí. Esse mês de agosto é o mês Agosto Dourado. Aqui eu vi que a unidade
de saúde do bairro Minete vai promover um momento importante, para as mães, para as gestantes,
um momento de orientação a respeito da gestação e amamentação. Esse momento de orientação,
que vai ser muito bom, pelo que estou vendo aqui, vai ser no centro cultural, dia 9 do 8, às 13:00.
É muito importante que as mamães gestantes participem desse momento lá no dia 9 do 8, às 13:00,
no centro cultural. Então, Agosto Dourado, mês da amamentação. Me perguntaram se eu tenho
neto. Biológico não, ainda, não é, Carla e Ivanildo? Ainda, mas eu tenho muitos netos
espiritualmente. Eu consagro praticamente todos os dias todas as crianças dos meus ex-alunos,
que tem muitos ex-alunos sendo pais e mães, muitas crianças. A secretária Sirlene que prepare
essas creches, porque vai precisar de muitas vagas. Então, eu consagro essas crianças que estão
no ventre das mães, ao Imaculado Coração de Maria, Coração de Jesus, praticamente todos os
dias. Que elas venham perfeitas e com saúde. Tem muitas crianças, o nosso município vai
aumentar bem o número da população. Então, eu consagro como se fossem meus filhos espirituais.
Vamos lá, mães, participar desse momento do Agosto Dourado, que é muito importante aprender
como lidar, como fazer tudo isso aí. Ontem, no dia 1 do 8, a gente foi convidado a participar de um
convênio para contratualização do Hospital Padre Máximo. É um passo gigante que foi dado ontem,
para o Hospital Padre Máximo, um passo gigante da micro região. Hoje o Hospital Padre Máximo
é regional, com gestão plena e com novos contratos. Então, vai passar aí no hospital R$
23.098.675,68. Serão 970 mil por mês. Foi uma conquista muito importante. Esse contrato vai
contemplar várias ações. Depois o Chico pode explicar melhor essa parte toda aí, os serviços que
vão ser ofertados, cirurgia geral, clínica geral, maternidade, risco habitual, saúde mental, cirurgia
ortopédica, trauma, abdome agudo. São 68 leitos hospitalares, e eles reafirmaram muito lá também
sobre 5 leitos de sala vermelha. Então, segundo o secretário de saúde, esse contato está sendo
estudado, já está desde 2020, e a pandemia gerou um atraso para ser sacramentado. O importante
é que chegou. Quem vai ganhar com isso, são todos da região, essa micro região que está aqui
em volta de Venda Nova. Parabenizar o governo do estado, o Renato Casagrande, por ter cedido,
ter aceitado essa ação, para Venda Nova do Imigrante. Aquilo que é bom a gente tem que elogiar,
parabenizar e agradecer. Eu só vou fazer um pedido para as pessoas, que estão vindo trabalhar
nesse hospital, para ter a sensibilidade de como nasceu até nós chegarmos até esse ponto, como
que nasceu esse hospital, quanta doação que teve, e ali lida com a vida. Então, para as pessoas
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que virem usufruir, trabalhar aqui, sustentar sua vida, ser alguém na vida através do hospital,
através dessa entidade, que tem um significado muito importante na nossa comunidade, que traz
muitas ações, muito movimento, muito lucro, tudo, que eles tenham sensibilidade, não façam só
pelo dinheiro, mas que eles se envolvam nesse espírito de ajuda, de voluntariado, porque foi assim
que nasceu essa entidade Hospital Padre Máximo. Nasceu de muita doação, de muita renúncia.
Então, as pessoas que estão vindo trabalhar nesse município, nesse hospital, que coloque a
sensibilidade, para lidar com essas vidas que vão passar por ali. Muito obrigada pela atenção e boa
noite”. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR FRANCISCO
CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte pronunciamento: “De volta à tribuna, agora na explicação
pessoal, eu quero também, em função do que eu tenho visto na cidade nos últimos dias, já tive
oportunidade de falar isso aqui, mas me sinto na obrigação de mais uma vez, quero parabenizar,
de maneira especial, o secretário de obras Gilberto Zanoli. Eu já disse aqui que quando eu fui
questionado, quando eu fui chamado para conversar pelo Prefeito, com relação ao nome do
Gilberto, eu disse a ele: acho que você vai acertar, por conta da experiência, por conta da dinâmica,
por conta de tudo o que eu conheço do secretário Gilberto Zanoli. E o que a gente está vendo aí
nos últimos dias na cidade, talvez eu possa chamar de revolução. O Gilberto, eu tenho absoluta
certeza do que ia acontecer, eu tinha absoluta certeza, pela experiência, pelo conhecimento, por
ser da área, por tantos anos de serviço público. Então, baias de estacionamento, calçamento da
Madalena, começou outro dia, já está chegando lá no meio, ponte do Polentão, estrada de Bela
Aurora, limpeza do rio, questão da Rodoviária que foi citada agora. Então, o que eu tenho visto é
uma dinâmica de trabalho, é um cara que consegue olhar vários setores, do setor de obras, que é
uma secretaria complexa, grande, pesada, mas que está surpreendendo aí, de certa forma, até
pela maneira rápida como está fazendo as coisas acontecerem. Então, quero destacar isso aqui e
parabenizar o Gilberto mais uma vez, por tudo o que ele tem feito como secretário aí pela cidade.
Em relação a questão que foi colocada aqui por 2 colegas vereadores, a nossa ida a Vitória ontem,
aqui da Câmara estivemos presentes eu, o vereador Marco Grillo e a vereadora Dé. O governo do
estado convidou o executivo municipal, convidou a diretoria do hospital, estiveram presentes,
também estava lá o Prefeito, o vice-Prefeito, a secretária de saúde, o subsecretário Cristiano, enfim.
E de parte do governo estadual, o governador Renato Casagrande e todo o staff da Secretaria de
Saúde, o secretário, 2 subsecretários, gerentes, enfim. Esse convênio que foi assinado é um
convênio onde põem-se em prática uma política de descentralização do governo do estado, ou
seja, está se criando, de acordo com alguns hospitais do interior, de acordo com a capacidade de
resolução, está se criando centros de resolução de algumas coisas, algumas especialidades, para
que as pessoas não fiquem indo para a Vitória, indo para a Vitória, ficando em fila de espera de
procedimento e tal. É uma política que, como disse a vereadora Dé, o secretário colocou para nós
ontem, essa política estava traçada já desde o início do governo, a pandemia fez com que isso
tivesse que ser suspenso, por um período de pandemia, e agora que a pandemia arrefeceu, a vida
tem voltado ao normal aí, o governo colocou isso em prática. Na nossa micro região, que eles
chamam, que envolve 5 municípios, Afonso Cláudio, Venda Nova, Brejetuba, Conceição e Ibatiba,
eles convidaram a prefeitura de Venda Nova, porque como o hospital está aqui no município, a
prefeitura daqui é que vai contratualizar o hospital. Então, assim o dinheiro vem do governo do
estado, passa pela prefeitura e vai para o hospital, de acordo com os serviços que são feitos. Tem
uma parte ambulatorial, que é de consultas, e depois, quando necessário, de cirurgias, que serão
bancadas pelos municípios, através do consórcio Pedra Azul. E o nosso hospital vai ser referência
para as especialidades de cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, ortopedia de média e baixa
complexidade e otorrinolaringologia. Então, isso traz ao hospital um crescimento na referência, isso
é bom para o hospital, referencia profissionais, traz movimento para a cidade. Como disse o
presidente Cleto Venturim, o hospital da cidade hoje movimenta um grande percentual da economia
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de Venda Nova, porque abrange muita coisa, abrange a cidade como um todo. Tem uma outra
vertente, tem um outro pacote também, uma outra contratualização, que é a chamada sala
vermelha. São 5 leitos de urgência e emergência, que as pessoas dessa cidade, sempre que houver
vagas, sempre que houver a possibilidade do atendimento, às pessoas dessas cidades, que
envolvem essas especialidades, elas virão para cá para serem atendidas nessa sala vermelha, são
5 leitos. E com isso o governo do estado também repassa para a Prefeitura, obviamente para o
hospital, um valor em dinheiro, para que esses leitos estejam à disposição. Isso, especificamente
esse pacote, traz um benefício bastante grande ao equilíbrio financeiro do pronto-socorro do
hospital. Não tenhamos dúvida, o grande custo do hospital hoje está no pronto-socorro. Ali se fazem
muitos atendimentos, atendimentos de pessoas de todos os municípios. Quantas vezes fomos
questionados o por que que não para? Não para, porque se você tem um pronto-socorro de porta
aberta, você não pode negar atendimento a ninguém, isso é crime, principalmente tendo lá dentro
1, 2, 3 médicos de plantão. Esse valor equilibra um pouco essa condição financeira, e a gente vai
buscar, obviamente junto com a diretoria do hospital, junto com a Secretaria Municipal de Saúde,
com a própria Secretaria Estadual, que vai monitorar tudo isso, através de indicadores, nada vai
ser feito ao léu. Tudo isso terá indicadores monitorados e avaliados, a princípio,
quadrimestralmente, depois semestralmente, chegando numa avaliação mensal. Então, são muitas
obrigações, mas a gente tem em visto a capacidade de resolutividade que o hospital tem, a
capacidade administrativa, a capacidade do corpo clínico. Tive a oportunidade já no dia de hoje de
conversar com alguns médicos, alguns deles já estão bastante entusiasmados, com essa
referenciação que nós vamos ter. E tenho certeza que a gente vai avançar, porque como o próprio
secretário disse, ao longo de 1 ano, no máximo de 2, está no escopo da Secretaria estadual de
Saúde a implementação de novas especialidades. E tudo isso deve acontecer aqui no nosso
hospital, aqui na nossa cidade. Quero fazer uma colocação, inclusive, Presidente, com todo o
respeito a vossa excelência, que fez uma postagem em relação à questão da pediatria. É importante
esclarecer isso. O que a prefeitura está pactuando com o hospital, por sua vez, é uma oferta de
pactuação que vem do governo do estado. E nessa oferta do governo do estado, não está
contemplado pediatria no pronto-socorro. Então, o hospital não pode gastar dinheiro, executar uma
coisa, para cobrar da Prefeitura, que vai pagar, mas também vai fiscalizar isso, que por sua vez,
está sendo fiscalizada pela Secretaria Estadual. O conceito que se tem, aí o secretário estadual foi
muito claro, 95% das unidades de saúde do país não tem pediatria em pronto socorro. O conceito
que se tem é que se tenha bons clínicos, capazes de identificar as doenças, e com possibilidade
de internação, aí sim a criança, no nosso caso, sobe, é internada, e aí ela vai ser cuidada pelos
pediatras que estão lá. Isso a gente tem que minimizar esse debate, essa discussão vai ser feita
internamente, em termos de qualificação do atendimento, pelos médicos que fazem a clínica
médica no pronto-socorro. As crianças continuarão indo lá, só não estarão sendo recebidas no
pronto-socorro por pediátricas, porque o hospital não tem como custear isso por si só, o município
não pode desobedecer ao estado e usar esse dinheiro de forma indevida, porque existe tribunal de
contas, existe penalizações, existe tudo isso. Então, tem que cumprir a regra. Essa é uma atitude
do governo do estado, que a gente vê com muito bons olhos, e está acontecendo em várias cidades
no estado todo, nós fomos escolhidos como uma cidade polo, o nosso hospital foi escolhido, o
governador Casagrande fez questão de frisar para nós lá ontem, o quanto ele considera, a
importância que ele dá ao Hospital Padre Máximo, como uma entidade regional. E que essa é uma
política que vai continuar. Então, isso é bom para Venda Nova, isso é bom para toda a cidade, o
governador tem uma empolgação muito grande em relação ao nosso município, tem nos ajudado
muito, tem trago muito recurso, muita obra, muito veículo, muita máquina para o município, de forma
muito carinhosa com Venda Nova do Imigrante. O que é bom para Venda Nova do Imigrante, é
bom para toda a região. O que é bom para Afonso Cláudio, é bom para toda a região. Nós não
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podemos mais pensar hoje de maneira isolada. A grande maioria dos investimentos que vêm de
ordem do governo do estado, vêm pensando num processo regional. E é assim que nossos
municípios têm que andar, de mãos dadas, discutindo, colocando as questões que são comuns a
todos, para que a gente possa evoluir a região, seja na saúde, seja no turismo, seja na educação,
em todos os aspectos da vida das pessoas e da vida administrativa das cidades. Então, quero
agradecer muito aqui ao empenho que houve de parte de alguns dos vereadores, que nós tivemos
lá outras vezes, de parte da diretoria do hospital, na pessoa do presidente Cleto e toda a diretoria,
da administração do hospital, dos profissionais, que estiveram envolvidos nessa discussão, e eu
tenho certeza que isso vai ser muito bom para o hospital e para a Venda Nova. Presidente, eu vou
te pedir mais um minutinho. Por falar em hospital, falar em saúde, eu quero fechar a minha fala hoje
com um fato que aconteceu comigo, e que aos 57 anos de vida, eu, às vezes, essa vida louca, esse
mundo tão perverso que a gente vive, a gente acaba se surpreendendo com atitudes, como a que
aconteceu comigo hoje. Na minha casa nós temos por costume, todas as roupas que a gente não
quer usar mais, pelo menos uma vez por ano ou 2 a gente junta, e leva lá nas voluntárias para doar.
Todos nós sabemos que tudo que as voluntárias fazem, volta de maneira direta e indireta para
dentro do hospital. Então, a gente tem esse costume já há muitos anos, até porque lá o que elas
não conseguem colocar no bazar delas, eles entregam para o apostolado da igreja católica, que é
distribuída então para as famílias pobres. Então, nada se perde, absolutamente. E na semana
passada a minha filha levou lá uma bolsa de roupa que nós doamos lá. E hoje uma pessoa foi lá
para comprar uma peça de roupa, coincidentemente, uma das peças que a minha filha tinha doado.
E na hora da prova da roupa ela enfiou a mão no bolso e achou 150 reais. E ela falou com a menina
das voluntárias, e a Teresa disse a ela: essa peça de roupa quem doou foi a filha do Chico. E essa
menina me procurou, e me entregou os 150 reais de volta. Então, isso mostra que esse mundo
ainda tem valor, e que ainda vale a pena a gente viver com um pouco de amor. Obrigado e boa
noite”. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR IVANILDO DE
ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas
vereadores, funcionários dessa casa, internautas, plenário aqui presente, na pessoa da minha
belíssima namorada Carla Caliman Terra, filha da Aldi Caliman, pessoa que está mudando meus
passos aí, contribuindo com meu crescimento pessoal. Senhor Presidente, venho aqui também
mandar um olá para os ouvintes aí, para o Daniel, forte abraço, que é funcionário da Prefeitura, a
Maria de Lourdes Pimenta, que sempre ouve a gente aí no Facebook, e o Minetão. Senhor
Presidente, antes de cobrar, agradecer um pouco ao executivo municipal. Fiz um requerimento, o
311/2021, ao prefeito municipal, sobre pinturas das faixas de pedestres, ciclovias, e também os
estacionamentos do nosso município. Está aqui para todo mundo que está vendo. Então, agradecer
aí que está sendo executada a pintura, não acabou ainda, mas já parabenizo. Parabenizo também
o secretário de obras, Gilberto, que também foi questionado aqui, não me lembro o Vereador, da
questão do estacionamento na via lateral, do lado da Rodoviária ali, perto do Pagotto. Bacana, que
está organizando o trânsito. Uma discussão também, favorecendo os taxistas, que foi feito um
acordo de ter uma fila única lá na Rodoviária, e foi prometida a questão de fazer um estacionamento
só para taxi na lateral, perto do ponto de informação turística. A gente aguarda também que seja
contemplada essa classe, que apesar do Uber, que veio aí, nós estamos no século 21, mas eles
são um serviço de importância no município, e tem que ser valorizado da mesma forma. Inclusive,
existem taxas que são cobradas, os aplicativos não se cobra, mas os taxistas pagam uma
concessão, uma licença para trabalhar. Então, é uma forma de valorizar eles também, e retornar
esses custos que são pagos ao município. Senhor Presidente, eu vi aqui, me antecedeu o vereador
Francisco Carlos Foletto, eu acho que a justificativa é plausível na que estão dos pediatras. Só que
assim, de uso de recursos federal e estadual, que existem regulamentações, que talvez até proíbem
a contratação de pediatras, concordo que existem as limitações de cada poder e cada
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responsabilidade, mas o município também, de Venda Nova do Imigrante, em discussão com vários
vereadores aqui, a gente sabe que tem mais de 41 milhões disponíveis em caixa, e desses 41
milhões, cerca de 27 aproximadamente de recursos próprios, que podem ser contratados. Então,
eu quero fazer um requerimento, se existe impedimento de contratação de pediatras com recursos
próprio. Eu quero saber se existe impedimento, porque se não houver impedimento, não custa o
bom senso do município de Venda Nova do Imigrante, da Prefeitura, da municipalidade, que
dispõem de cerca de 27 milhões, em caixa, de recursos próprios, para a contratação desse serviço,
e fazer um convênio com o Hospital Padre Máximo, para contratar os profissionais via Prefeitura, e
estar disponibilizando esses profissionais para o pronto socorro, para dar um atendimento de
qualidade à altura, que o nosso município precisa. Eu sou exemplo disso, minha mãe, lá atrás,
quando o hospital ainda atendia, mas era uma situação diferente dessa, quando eu era pequeno,
me deu uma infecção, foi para o hospital, o clínico geral atendeu com o maior carinho, mamãe fala,
mas a capacidade é limitada para atender um público, no caso, uma criança, que ele não foi
especializado nessa área, e acabou passando um antibiótico de adulto para mim, eu quase morri.
Então, a gente sabe da importância que é para os munícipes, até mesmo para os pais e as mães,
ter essa segurança de chegar com a criança lá e ser atendida pelo profissional capacitado. Esse é
meu requerimento, só para entender, porque se não tiver impedimento legal, e assim se tiver, a
gente pode mudar aqui na Câmara, acredito que não tenha, de fazer essa contratação e fazer um
convênio, subir um convênio aqui. Que a gente tenha que fazer uma extraordinária para aprovar
esse convênio, e ceder esses profissionais ao Hospital Padre Máximo. Senhor Presidente, eu
venho falar também do seminário capixaba de fomento ao lúpulo na cadeia cervejeira. A gente sabe
que nesses 3, 4 anos para cá, está crescendo muito a questão das indústrias cervejeiras, indústrias
familiares, as pequenas indústrias de cervejas artesanais, que fomentam e ajudam a fomentar o
turismo regional de Venda Nova do Imigrante, da região Serrana e do estado. Então, aqui está o
seminário, vai ser feito no dia 5 de agosto, vai ser realizado o seminário, das 9 à 1:00 no teatro
municipal de Viana. Os assuntos abordados são diversos, se o senhor puder até colocar no site
esse convite, da Câmara, para as pessoas terem acesso. Lá vai ter vários palestrantes, desde a
cadeia produtiva de produção do lúpulo, a nossa região é propícia, a nossa região de montanha, a
região do Espírito Santo, é propícia para a produção, é rentável, e não só na produção, que vai
gerar um menor custo na produção, e também vai gerar renda nas propriedades que assim forem
adquirir esse produto, para plantar nas propriedades. Vão ser distribuídas sementes, e vão ser
passadas palestras técnicas”. Em seguida, a Vereadora Aldi Maria Caliman solicitou falar
aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Ontem lá na reunião alguém perguntou
para o secretário sobre essa questão do pediatra na porta aberta ali, no atendimento. Ele falou
assim que não existe no Brasil, isso é nacional, ele falou, que não tem o pediatra ali. É feito pelo
clínico geral, mas lá dentro do hospital que tem o atendimento. Os postos podem encaminhar para
o hospital, e lá dentro vai ter algum pediatra que vai olhar. Agora, ali na porta aberta, no ambulatório,
na hora que recebe ali, é o clínico que atende, que recebe, que faz o atendimento. É isso que ele
explicou lá. Agora, eu não sei se o município poderia, não sei se o Chico poderia explicar essa
parte, se teria como contratar”. Em seguida, o Vereador Ivanildo de Almeida Silva continuou o
seu pronunciamento: “O requerimento, Vereadora, vai atender essa pergunta nossa, esse
esclarecimento, para trazer esclarecimento aos vereadores aqui e a população. Mas uma vez que
a prefeitura puder fazer essa contratação, com o recurso próprio, e fazer um convênio com o
hospital, eu acho que Venda Nova do Imigrante pode sair na frente, como sempre saiu na frente
em várias questões, inclusive no agroturismo, Marquinho, que lá atrás, junto com a gestão da
época, foi fomentada essa questão do agroturismo e Venda Nova do Imigrante ganhou título, saiu
na frente, e várias outras questões Venda Nova do Imigrante sempre saiu na frente. Por que não
sair na frente com uma coisa que vai atender a população, tendo em vista que há recursos
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disponíveis em caixa. A questão do transporte escolar, mais uma vez eu digo a vossa excelência
que apoio a reivindicação de vossa excelência, temos que conversar com o executivo, temos que
conversar com o com a secretária de educação. Veio aqui o vereador Marcos Torres, o vereador
Erivelto também, abordando a situação do transporte participativo. O estado arca até 3 quilômetros,
se eu não me engano, a normativa da Sedu, mas não custa o município arcar com os outros demais
quilômetros e atender, de uma forma mais ampla, a nossa sociedade vendanovense, sociedade
lutadora, que trabalha arduamente, e que traz aos cofres públicos uma alta arrecadação de
impostos. Mas essa população não quer o dinheiro dentro dos cofres, quer esse dinheiro investido
em áreas sociais, em áreas coletivas, e de desenvolvimento do nosso município, como sempre.
Senhor Presidente, muito obrigado. Por enquanto é só”. Não havendo mais nada a ser tratado, o
senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às 20 horas e 55 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
WALACE RODRIGUES DE SOUZA – 2º Secretário
ERIVELTO ULIANA
FRANCISCO CARLOS FOLETTO
GILBERTO BRAVIM ZANOLI (LICENCIADO)
IVANILDO DE ALMEIDA SILVA
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 02 dias do mês de agosto de 2022.
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