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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos 30 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 o Vereador Luiz
Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa, para proceder a leitura do Evangelho de Lucas, Capítulo 04,
versículos 31 a 37 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 23 de agosto 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 077/2022, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários e dá
outras providências; Ofício Gabinete nº 448/2022, oriundo do Prefeito Municipal,
Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, o qual solicita a retirada de tramitação,
para o Projeto de Lei nº 077/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que fixa o piso
salarial profissional dos agentes comunitários e dá outras providências, e encaminha o
Projeto de Lei nº 078/2022, substitutivo ao Projeto de Lei nº 076/2022, de autoria do Poder
Executivo Municipal, que fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde
e agentes de combate a endemias, e dá outras providências; Projeto de Resolução nº
004/2022, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal,
para o Exercício Financeiro de 2023; Requerimento nº 041/2022, de autoria da Mesa Diretora,
a qual requer a inclusão em regime de urgência, para o Projeto de Lei nº 076/2022, de autoria
do Poder Executivo Municipal, que fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários
e dá outras providências; Indicação nº 051/2022, de autoria dos Vereadores Ivanildo de
Almeida Silva e Marcio Antonio Lopes, os quais indicam o Chefe do Poder Executivo
Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, para que reverta o espaço da
Prefeitura localizado na Viçosinha, para a Apae; Indicação nº 052/2022, de autoria do
Vereador Francisco Carlos Foletto, o qual indica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, para que seja instalado nos pontos de
ônibus do município de Venda Nova do Imigrante, iluminação pública; Moção de Pesar nº
016/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, pelo falecimento do senhor Antônio
Busato, ocorrido no dia 29 de julho de 2022; Moção de Pesar nº 017/2022, de autoria do Poder
Legislativo Municipal, pelo falecimento do senhor Diogenes Maranguanhe, ocorrido no dia
13 de agosto de 2022. Em seguida, o Senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE
e passou a presidência para 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. Venho falar sobre o requerimento e a lei 76, que
nós vereadores tínhamos feito um combinado com os agentes, que hoje seria a votação em caráter
de urgência, para os agentes de saúdes. Em nome da Jaqueline, eu quero cumprimentar a todas.
E agora o prefeito manda um ofício retirando o projeto. Então, hoje prefeito retira, está retirando o
projeto 76, em caráter de urgência, não vai ter votação hoje, porque ele está mandando um
substitutivo. Então, tudo o que foi combinado, de urgência, todos nós vereadores batemos o martelo
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e colocamos em caráter de urgência, só que o prefeito mandou hoje um ofício retirando o projeto.
Então, não vai ser votado hoje o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Obrigado”. Em
seguida, o senhor 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. Só complementando um
pouquinho, tentando explicar, principalmente a vocês agentes de saúde, que se fazem presentes,
e agente de endemia também, estou vendo aqui o Cabelinho e o Gerôncio, complementando um
pouquinho a fala do vereador Márcio. Vocês acompanharam aqui nos últimos dias, nas últimas
sessões, o andamento desse projeto de regulamentação do novo salário de vocês. Não sei se todos
entenderam, na leitura que foi feita aqui. O fato é o seguinte, o projeto 78 que foi lido aqui hoje, ele
vem substituindo o projeto 76, que tratava dos salários das agentes de saúde. Porém, o projeto 76
não tratava da regulamentação de salário dos agentes de endemias. Isso foi uma observação que
eu, inclusive, fiz na sessão passada, comentei com os meninos até na saída aqui, e chamei a
atenção do executivo em relação a isso. Então, o projeto que foi lido hoje, ele substitui o 76, e
apesar do projeto 77, que trata da regulamentação dos salários do pessoal da endemia ter sido lido
aqui hoje, logo em seguida foi lido um ofício pedindo a retirada desse projeto 77. Então, o 78
regulamenta os salários das 2 categorias. O salário, o valor é o piso nacional, de R$ 2.424,00, que
são 2 salários mínimos, retroativo a 5 de maio, que foi quando a lei federal começou. As
justificativas trazem. E aí, senhoras e senhores, me coloco à disposição das senhorias, para a hora
que precisar, se tiver a necessidade de discussão, que o pagamento é feito de acordo com o envio
pelo Ministério da Saúde. Soou ao meu ouvido alguma coisa de que nem todos têm o nome
registrado no Ministério da Saúde, e esses então não receberiam o retroativo. Eu me coloco à
disposição de vocês, para fazer essa discussão. Não conheço a lei e nem relação de nomes. Estou
deixando isso claro para vocês, que o projeto diz, no seu bojo e na justificativa, de acordo com o
repasse do Ministério da Saúde. E aí vem com o pedido de máxima urgência. Então, o que eu quero
colocar para os senhores, colegas vereadores, das comissões, nas quais o projeto tramita? Que a
gente possa fazer, se possível, na segunda-feira que vem, uma reunião conjunta das comissões,
para que possamos, no entendimento de todos, aprovar e liberar esse projeto, para que ele seja
votado já, aí de acordo com a vontade do Presidente, ser votado então o projeto 78, que junta todos
vocês, as 2 categorias, regulamento as 2 categorias, que possa ser votado na terça-feira que vem.
E obviamente eu espero que seja aprovado. Com isso, estaria apto o poder executivo, desde que
seja sancionada a lei pelo Prefeito, eu acredito que sim, porque a proposição é dele próprio, vocês
receberem então já a partir do mês de setembro o novo piso salarial, e de acordo com o repasse
do Ministério, retroativo ao mês de maio. Então, procurei dar essa explicação, foi a interpretação
que eu fiz ali, lendo os 2 projetos. E a gente fica à disposição de todos vocês. A minha indicação
de iluminação pública, é uma reclamação que eu tenho recebido recorrente, principalmente
daquelas pessoas que moram nos distritos, mais do interior do município. Os abrigos de ônibus são
abrigos relativamente confortáveis, bem estruturado e tal, mas falta iluminação pública. E, às vezes,
as pessoas precisam esperar o ônibus num período mais à noite e tal, e isso gera um desconforto,
uma certa insegurança. Com essa indicação eu vou procurar o secretário de obras, o ex-vereador
Gilberto Zanoli, vou conversar com ele a possibilidade de não se fazer uma iluminação simples, de
apenas puxar um fio, colocar lá um bocal e uma lâmpada daquelas, porque qualquer pessoa pode
chegar, e simplesmente retirar a lâmpada, ou quebrá-la. Eu vou fazer uma proposição para ele,
que seja feita uma estrutura com um poste e com uma iluminação automática, como é feito nas
praças, que eu acho que vai trazer um conforto muito maior para a população que usa esses abrigos
de ônibus à noite aí, principalmente no interior do município. Muito obrigado”. Em seguida, o senhor
presidente suspendeu a Sessão por 5 minutos, para esclarecer dúvidas sobre a tramitação de
projetos em pauta na Ordem do Dia. Em seguida, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO
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DIA, observando o Art. 163 do Regimento Interno, e passou para a discussão e votação das
matérias inseridas na pauta, contendo: Projeto de Lei nº 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; Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº 019/2021,
de autoria do Poder Legislativo Municipal, que altera a Lei nº 848, de 27 de novembro de
2009, que dispõe sobre a concessão de diárias ao Prefeito, vice-Prefeito, secretários
municipais e empregados públicos da Administração Pública Municipal; 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 054/2022, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 778, de 03 de julho de 2008, e dá
outras providências; Projeto de Resolução nº 004/2022; Parecer da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, pela rejeição do Projeto de Lei nº 042/2022, de autoria do Vereador
Marco Antônio Torres Nascimento, que cria o prêmio “Professor Nota 10”, no município de
Venda Nova do Imigrante; Moção de Pesar nº 016/2022, de autoria do Poder Legislativo
Municipal, pelo falecimento do senhor Antônio Busato, ocorrido no dia 29 de julho de 2022;
Moção de Pesar nº 017/2022, de autoria do Poder Legislativo Municipal, pelo falecimento do
senhor Diogenes Maranguanhe, ocorrido no dia 13 de agosto de 2022. Conforme lido no
Expediente do Dia, o Projeto de Lei nº 076/2022 foi retirado de tramitação pelo autor, e,
consequentemente, retirado da pauta da Ordem do Dia, e, assim, o Requerimento nº 041/2022
perde seu feito, e também foi retirado da pauta. Em seguida, o senhor Presidente colocou em
segunda e última 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, venho nessa tribuna mais uma vez falar do projeto 05. Como foi
dito aqui na semana passada, eu fiz uma indicação verbal pedindo a retirada desse projeto, que
fizesse um projeto mais claro, não um projeto tão vago como esse está. E até mesmo depois de
conversar, tirar algumas dúvidas, eu acabei votando, em primeira votação, favorável a este projeto.
Mas voltei a ler esse projeto, pesquisar as leis que já existem em cima desse projeto, por exemplo,
a lei 487, e para mim, esse projeto tinha que estar mais enriquecido, de pelo menos mais 1 ou 2
artigos, deixando mais claro. Eu acredito que futuramente vamos ter surpresas com esse projeto.
Então, infelizmente dizer isso, mas por falta de clareza, eu declaro meu voto contrário a esse
projeto”. Não havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em
segunda e última votação, o Projeto de Lei nº 005/2022, sendo aprovado por 7 votos a 1, votando
contrário ao Projeto de Lei o Vereador Marco Antônio Torres Nascimento. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 019/2021, e concedeu a palavra ao
VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO, que fez o seguinte pronunciamento:
“Obrigado, senhor Presidente. Vossa excelência acaba de ler aí, no projeto em relação a diária, de
Prefeito, vice-Prefeito, secretários, mas na verdade o projeto, se for ler ele por completo, para
entender melhor, não está mexendo em nada, exatamente nada, zero, 0,0, em relação a diária de
Prefeito, vice-Prefeito, secretário, Vereador, não tem nada, só esse título aí é sobre isso. Esse
projeto, na verdade, é até de minha autoria, junto com o vereador Erivelto, Luís Ricardo Pimenta e
o vereador Ivanildo, que hoje, acontece o seguinte dentro do nosso município, aí eu quero que as
pessoas entendam, ou tentem seguir meu raciocínio, porque que eu peço o voto favorável a esse
projeto. É o seguinte, se um motorista, por exemplo, um servidor público, ele vai a trabalho, não o
motorista, o servidor público municipal, ele vai a trabalho até Vitória. Ele tem direito, se ele
permanecer fora do município por mais de 7 horas, ele tem direito à sua diária, para alimentação.
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Um Vereador, um Prefeito, vice-Prefeito, secretários, se ele sai do seu município, e vai a outro
município a trabalho, ele tem direito à sua diária para alimentação. Agora, só deixando claro, o valor
da diária é de acordo com a sua profissão. Eu não consigo entender isso daí, porque eu fico
imaginando o seguinte, a diária para alimentação, eu, por exemplo, Marquinhos Torres, que estou
como Vereador, vou até Vitória, a minha diária, para ir lá como Vereador, fazer algum trabalho lá,
participar de alguma reunião, com um deputado, com o governador do estado, se não me falha a
memória, é de aproximadamente 180 reais. Eu nunca peguei uma diária dentro do estado, então,
não vou saber. Fui várias vezes, mas nunca peguei, nunca cobrei, pode procurar aí, que não vão
encontrar uma diária minha, que eu fui no estado, que fui em Vitória, e peguei uma diária como
Vereador. Eu tenho orgulho de falar e vou ter para minha vida inteira, nunca fiz isso, e nunca vou
fazer. Mas quero deixar claro o seguinte, 180 reais, a minha diária como Vereador. E como eu sou
também funcionário público municipal, eu vou até Vitória, trabalhando como funcionário público, aí
a minha diária é de 67 reais. Espera aí, a minha fome, como Vereador, é maior do que a minha
fome como servidor público municipal? Eu queria saber isso. A fome de um Prefeito é diferente da
fome de qualquer outro servidor público, que tem que ganhar 280, 300 reais de diária, para ir ali
em Vitória? E o que é pior, que o servidor público, se ele sair até Vitória, voltando a minha fala
inicial, fazer um trabalho, trabalhar, uma viagem, uma reunião, qualquer servidor, vário servidor
público faz isso, se ele exceder às 7 horas fora do município, ele recebe a diária para a sua
alimentação. E a carga horária trabalhada dele diária é de 8 horas e meia, a 9 horas. Se ele exceder
para 10, 12 hoje, ele não tem direito a hora extra. Como assim? Se a carga dele é de 8 horas, se
ele receber a diária, ele não pode receber hora extra. São 2 coisas distintas, hora extra é uma coisa,
é a exceção da carga horária trabalhada. A diária é o direito que o cidadão tem para se alimentar
após 7 horas fora do município. O Gerôncio sai daqui hoje para ir a Vitória, se ele exceder 7 horas,
ele tem direito a diária, mas se ele ficar 12 horas para lá trabalhando, ele não recebe hora extra,
porque ele opinou pela diária. Então, o nosso projeto de lei é retirando, é até uma emenda,
revogando um artigo dessa lei, que hoje está permanente, tirando esse artigo que não dá direito ao
cidadão ter a hora extra e a diária, que no meu ponto de vista são coisas distintas. Então, meu voto
é favorável e conto com a colaboração de vossas excelências, se assim entenderem, com o voto
favorável ao projeto. Obrigado”. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a palavra ao
VEREADOR IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Senhor
presidente e colegas vereadores. Também concordo, senhor Presidente, que a gente assinou
juntos na ocasião, esse projeto, nós 4 juntos, sobre a retirada da emenda da lei, que atrapalhava o
pagamento de hora extra e diária aos servidores, porque a diária é para alimentação, e hora extra
é o excesso de horário trabalhado. Então, são coisas distintas. Se a gente for em qualquer
legislação, for na CLT, ela já especifica uma coisa e outra, é uma ajuda de alimentação, no caso,
para fora. E também, vereadores, uma sugestão que podemos estar vendo, é fazer um projeto para
poder igualar as diárias dos servidores com as dos cargos políticos, porque a fome de um é a fome
de todos, não é diferente. Eu também, como Vereador, não peguei diária para dentro do estado.
Para Brasília sim, porque é um lugar longe, tem a questão de passagem aérea, e a gente foi no
exercício da função, mas dentro do estado, eu não fiz uso da diária. Então, acho justo a gente estar
pensando nesse projeto, senhor presidente e colegas vereadores. Todos os cargos políticos
igualados ao do servidor. É só isso, senhor Presidente”. Não havendo mais manifestação dos
vereadores, o senhor Presidente colocou em primeira votação, o Projeto de Lei nº 019/2021, sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em primeira discussão, o
Projeto de Lei nº 054/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em primeira
votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em primeira
discussão, o Projeto de Resolução nº 004/2022, e não havendo manifestação dos vereadores,
colocou em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente
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colocou em única discussão, o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
pela rejeição do Projeto de Lei nº 042/2021, e concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO
ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Obrigado, senhor
Presidente, esse projeto foi elaborado e criado por mim, de minha autoria. Eu gosto de falar sempre
o seguinte, ser sincero, e procuro ser sempre verdadeiro, e Graças a Deus, no decorrer desses
anos aqui, eu não venho aqui nessa tribuna, nunca estive aqui e usei desse microfone para um dia
falar de mentiras. E mais uma vez, quero deixar claro, que o projeto não fui eu que criei, eu apenas
copiei, porque se a coisa é boa, eu penso assim, quando as coisas são boas e bem feitas, não é
feio você copiar, não é feio você não criar. Copiar coisas boas também, eu acho que é válido. E foi
o que eu fiz, eu copiei o projeto de outro município, “professor nota 10”. É um incentivo ao professor,
tem municípios que já instalou, que já tem esse projeto, e os professores são valorizados em cima
de seus projetos. Eles recebem prêmios por isso, após uma avaliação, o professor que ganha na
disputa lá, ganha o prêmio, financeiramente, não é prêmio de certificado, um troféu, é um prêmio
financeiro, e incentiva o professor a se dedicar mais, a criar projeto nas escolas. Copiei o projeto,
trouxe, tramitou, e o parecer do relator da comissão, que é o doutor Erivelto, o qual eu respeito
muito, tiro muitas dúvidas com ele aqui, formado em direito, advogado renomado, eu não sou
formado em direito, não conheço as leis, não sei o que é legal e o que é ilegal. E segundo o parecer,
do qual estou acabando de falar, do doutor Erivelto, pessoa que eu confio muito, deixa claro que
essa iniciativa não pode ser do Vereador, porque esse projeto gera gasto. E esse projeto gerando
gasto, o vereador não pode fazer. Então, infelizmente o meu projeto não pode ir adiante por isso,
e por isso o parecer dele é contrário ao projeto. E eu já declaro nesse momento, cortando minha
própria carne, votando a favor do parecer do Erivelto, porque eu nunca vou vir aqui nessa tribuna,
e bater o pé para fazer uma coisa ilegal. Se é ilegal, eu voto favorável ao parecer do relator da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E quando fala de cortar a própria carne, aí eu
lembro rapidinho, vereador Ivanildo, quero te parabenizar pela sua fala aqui, em relação às diárias.
E está dentro do meu projeto também, que acabou de ter um parecer contrário, e eu vou votar a
favor do parecer, igualar o valor das diárias do Prefeito, vice-Prefeito, secretários, de fazer um
projeto de lei. Mas nós não podemos igualar para cima, porque vai gerar gasto. Então, vamos fazer
o seguinte, vamos igualar essas diárias tudo para o mesmo valor, para o menor valor que tem no
município, traz a diária do Vereador, do Prefeito, do vice-Prefeito, dos secretários, para 67 reais,
se é a menor que tem no município. Sou favorável ao projeto. Parabéns, vereador Ivanildo”. Não
havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em única votação, o
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, pela rejeição do Projeto de Lei
nº 042/2021, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única
discussão, a Moção de Pesar nº 016/2022, e concedeu a palavra a VEREADORA ALDI MARIA
CALIMAN, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores,
funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e internautas, Maria Rosa, filha do seu
Antônio. O seu Antônio, eu lembro dele, morador da Vila Bethânia, veio do município de Domingos
Martins, pessoas simples, mas a essência da vida, os valores, foram plantados na família, o
trabalho, o estudo dos filhos e a intimidade com Deus, estavam presentes na vida dele. Ele também
era colega na academia ao ar livre, nós fazíamos de segunda e quarta aqui no Conviver. Aí veio a
pandemia, infelizmente, essa pandemia levou muitos vovôs e muitos ficaram dentro de casa. O
meu pai, por exemplo, com esse negócio dessa pandemia, de ficar preso dentro de casa, foi
horrível. O seu Antônio também participava daquele campo de bocha Dom Bosco, que era uma
escolinha, depois virou um lugar de reuniões, depois virou um campo de bocha, onde as pessoas
se encontravam. Ele gostava de participar. Ele teve os 6 filhos, 6 homens e 2 mulheres, 12 netos e
1 bisneto. E partiu com 88 anos bem vividos, trabalho na lavoura, trabalho produzindo alimentos
para as pessoas, a população. Uma pessoa que ficou marcada na história, na vida de muitos aqui
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na Vila Bethânia, morador da Vila Betânia. A gente quer aqui parabenizar essa homenagem, para
ele, para vocês, e que os valores que ele ensinou, junto com a dona Ana, esposa, sejam
multiplicados para os filhos, netos e bisnetos, que não deixem morrer a essência da vida, trabalho,
os valores da família, a oração e o estudo. Então, parabéns e vamos torcer para que Deus preencha
o vazio que a partida dele deixou”. Não havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor
Presidente colocou em única votação, a Moção de Pesar nº 016/2022, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão, a Moção de Pesar
nº 017/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo
aprovada por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o senhor Presidente passou para a
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA RECOMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O
RESTANTE DO BIÊNIO 2021/2022, e solicitou à Primeira-Secretária que fizesse a chamada dos
vereadores, para verificação de Quórum. Em seguida, o senhor Presidente solicitou a PrimeiraSecretária, que procedesse a leitura do registro do vereador concorrente ao cargo de vicePresidente. Em seguida, o seguida, o senhor Presidente convocou os vereadores, em ordem
alfabética, para procederem a votação aberta. A VEREADORA ALDI MARIA CALIMAN declarou
seu voto favorável. O VEREADOR ERIVELTO ULIANA declarou seu voto favorável. O
VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO se pronunciou: “De acordo com o parecer da
procuradoria desta casa, e não concordando com a realização dessa eleição, com parecer
contrário, e eu concordo com o parecer, e meu voto é não”. O VEREADOR IVANILDO DE
ALMEIDA SILVA declarou seu voto favorável. O VEREADOR LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA
DE SOUSA se pronunciou: “Em conversa com o Vereador, não é cabível trazer a justificativa do
meu voto, mas meu voto é não. O VEREADOR MARCO ANTONIO GRILLO se pronunciou: “Queria
só fazer uma justificativa do meu voto. Até faço uma consulta, que não vai parar a votação, mas a
gente tem 2 resoluções, que para mim estão do mesmo tamanho, a Resolução 22/92, que é o
nosso Regimento Inteiro, é uma resolução, e nele ainda entendo que não é legítima a eleição de
vice, assim como o vereador Francisco colocou. E tem uma resolução votada nesse plenário, na
semana passada, a 186/2022, que não incorpora ao Regimento, mas ela deve estar no mesmo
tamanho, que ela finaliza uma consulta do vereador Ivanildo, que fica estabelecido que em caso de
licença, o vereador ocupante da mesa diretora, por investidura do cargo, ou equivalente, considera
vago o cargo na qual exercia. Então, são 2 resoluções que tem esse peso. Então, simplesmente
por isso, ainda pela dúvida que eu tenho, pela legalidade, o doutor Dinahyr vai opinar em algum
momento para frente, nada pessoal contra o vereador Ivanildo, que tem condição de ser muito mais
do que vice, está disputando uma eleição estadual, que eu acompanho e torço muito, mas eu não
estou confortável ainda em votar nessa eleição. Então, meu voto é não, justificando o voto,
simplesmente por isso, acompanhando meu voto na sessão da semana passada, e estou
justificando, e ao mesmo tempo fazendo um pedido a vossa excelência, que num futuro próximo,
faça uma consulta jurídica. Já falei pessoalmente com Vossa Excelência sobre isso. Então, meu
voto é não, simplesmente por isso, Vereador”. O VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES
NASCIMENTO se pronunciou: “Senhor Presidente, eu penso o seguinte, o vereador que foi eleito
para o primeiro biênio, como o vice-Presidente, tirou licença para se tornar secretário. O cargo dele
ficou vago na mesa, e quem subiu para o cargo dele, foi a vereadora Aldi Caliman, a qual foi eleita
primeira-secretária na mesa. Hoje, se a gente manda um projeto, se a gente aprova um projeto
nessa casa de lei, vai para o Prefeito, e ele não sanciona, esse projeto retorna para a casa. Quem
tem que promulgar esse projeto? O presidente da casa, vossa excelência, senhor presidente Márcio
Lopes. Se vossa excelência perder o tempo, não fazer isso a tempo, quem tem que fazer de
imediato, é o vice-Presidente. O vice-presidente hoje, que está ocupando só sentado na mesa, é a
vereador Aldi Caliman, que não foi eleita para isso. Estou correto até agora? Se ela não fizer, ela
perde o cargo na mesa. Mas espera aí? Se ela não foi eleita vice-Presidente, ela vai perder qual
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cargo? De vice-presidente ou de primeira-secretária? Uma casa não pode ficar sem vicePresidente, uma casa de leis. Não é isso? Se o vice-Presidente, se ele não promulgar a lei no
tempo hábil, ele não está sujeito a essa pena de perder o cargo? Para mim isso fica muito vago, e
por isso eu voto favorável, meu voto é sim para o vereador Ivanildo”. O VEREADOR WALACE
RODRIGUES DE SOUZA se pronunciou: “Já que tem que ficar registrado, eu fui tão convincente
com a minha fala, porque os demais vereadores já tinham concordado em dar a mesa, mas como
eu estou vendo um impasse muito grande, e alguém me surpreendeu, eu vou deixar meu voto como
não, não sou favorável”. Em seguida, o senhor Presidente divulgou o resultado da votação, ficando
empatada por 4 votos a favor e 4 votos contrários, votando a favor os vereadores Ivanildo de
Almeida Silva, Erivelto Uliana, Aldi Maria Caliman e Marco Antônio Torres Nascimento, e votando
contrário os Vereadores Francisco Carlos Foletto, Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa, Marco
Antonio Grillo e Walace Rodrigues de Souza. Assim, como a votação terminou empatada, o
Presidente deu seu voto de minerva, votando favorável a eleição do Vereador Ivanildo de Almeida
Silva para o cargo de vice-Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, compondo
a Mesa, que passa a ter a seguinte composição: PRESIDENTE – VEREADOR MARCIO ANTONIO
LOPES; VICE-PRESIDENTE – VEREADOR IVANILDO DE ALMEIDA SILVA; 1ª SECRETÁRIA –
VEREADORA ALDI MARIA CALIMAN; 2º SECRETÁRIO – VEREADOR WALACE RODRIGUES
DE SOUZA. Em seguida, o senhor Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e 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. Primeiramente cumprimentar o vereador Ivanildo. Fico feliz com essa
eleição. Dizer que a minha questão é só com relação à interpretação de regimento, a legalidade,
que eu acho que é um tempo que a gente tem que superar ele, unificar essas soluções. Se for ficar
definido que ocupantes da mesa perderão o cargo, que a gente mude a resolução 22 de 93, que é
o Regimento Interno. Então, já fica pacificado que todo mundo, a partir de agora, já coloca isso. Eu
aprendi muito cedo na minha vida a respeitar a decisão do plenário. Então, eu reconheço Vossa
Excelência como vice-Presidente, reconheço o voto da maioria do plenário, como reconheço a
resolução. Então, tudo o que eu puder colaborar no seu mandato, conte comigo. Certamente você
representa essa casa de lei na ausência do Márcio, e vai representar muito bem. Senhor
Presidente, eu pedi para trocar com o Lacraia, na verdade eu não estou me sentindo bem, os meus
remédios de pressão não estão de acordo, ou não está fazendo efeito. Então, de antemão já vou
justificar, que assim que eu falar, vou pedir licença a Vossa Excelência, para deixar o plenário e ir
para a minha casa. A minha fala aqui é muito rápida. Primeiro, eu queria cumprimentar a família do
Diogenes Maranguanhe, meus sentimentos a todos aqui, em especial do Antônio Busato, da nossa
Vila Betânia, da comunidade Dom Bosco, que está ali, e eu sou testemunha disso, de toda a
importância dele naquilo ali. Eu me recordo como se fosse hoje, de uma reforma do campo Dom
Bosco, como que foi, isso lá atrás, estou falando de 25 anos atrás, me lembro como se fosse hoje,
da dedicação e da alegria, da gente estar naquele espaço. Estão, é uma referência importante para
a nossa comunidade, que a gente perde, e que certamente nos constrói mais. Segundo assunto,
Presidente, queria cumprimentar aqui o Polenta Trail Club, que é presidido pelo Lube Falqueto, o
vice-presidente é o Anderson Poli, o secretário é o Artur Zavarize e o tesoureiro é o Vandinho
Cesconeto. Fizeram um encontro de moto recentemente, encontro de trilheiros em Venda Nova do
Imigrante, que foi um sucesso, mais de 600 motos, mas o grande sucesso da atividade deles foi
essa semana, que eles fizeram uma doação para a Apae, no valor de 10 mil reais, para ajudar lá
nas atividades. Então, fica aqui os parabéns de público, e o meu reconhecimento do trabalho deles.
Finalizando, gostaria de falar, só um registro, sobre as eleições que estão se aproximando. Estamos
há 33 dia das eleições. Só queria fazer o seguinte registro, falo para o Pimentinha que está aqui,
que tem o pai dele disputando essa eleição, para o vereador Ivanildo que também disputa a eleição,
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não cabe a gente fazer apologia, mesmo no momento que a gente ocupa, mas eu gostaria, para o
Pimentinha e para o vereador Ivanildo, para o presidente Márcio, vereadora Aldi, todos que estão
me ouvindo, eu assisti o debate no domingo da Bandeirantes, de candidatos a presidente da
República. Vale a pena, quem puder olhar, acompanha a rede social, e dizer que a gente não tem
só direita e esquerda, tem outras candidaturas também existentes no país, que merecem
apreciação e respeito. A fala com relação à eleição, a gente sabe da importância disso, dos
próximos 4 anos, para o nosso país, para o nosso estado e para nossa região. A gente faz aqui um
apelo, eu sei que política está muito desgastada para todo mundo, está difícil para todo mundo,
mas que a população possa se interessar, ver, participar e discutir. Mais uma vez agradeço e peço
licença agora a Vossa Excelência e aos outros companheiros de plenário, para me retirar do
plenário. Muito obrigado”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra a VEREADORA
ALDI MARIA CALIMAN, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos. Essa semana eu
fui abordada por alguns cidadãos do município, porque aqui na avenida Ângelo Altoé,
principalmente aqui na frente da Igreja Matriz, tem donos de caminhões estacionando os
caminhões. Nesse domingo tinham 3 caminhões. Aí, as pessoas que vêm para o culto, para a
missa, querem estacionar o carro, e tem esses caminhões. Lá na frente, próximo à padaria Bel Pan
tinha mais um caminhão, uma Scânia. Aí, eu procurei o Clóvis hoje, quem que teria que resolver
isso, como que a gente vai resolver isso, para que solucionasse esse problema. Parece que ali
quem fiscaliza é a polícia federal. Então, nós temos encontrar uma solução, de repente, os donos
desses caminhões teriam que procurar outro lugar para deixar os caminhões, para deixar o espaço
ali livre, para ser só automóvel. Caminhões ali é complicado, é um problema que a gente tem que
resolver. Hoje está sendo celebrada a missa do sétimo dia, do Marcelo Fioravanti Caliman. O
Marcelo era filho do Avelino e da Lúcia, neto do Joanim Falqueto, e primo do Lucrécio, que foi
celebrada a missa do sétimo dia dele lá no Alto Bananeiras, pelo dom Décio, sétimo dia de partida.
E também novo, também neto do seu Joanim Falqueto, e neto da Rosa Caliman, que era irmã do
Fioravante. Então, ali tem 2 primos que partiram para o encontro definitivo com o pai. Então, a
gente está vendo aí, nesse mês, 4 cidadãos, os 4 homens, partindo. Então, quer dizer, tem muitas
mulheres ficando viúvas, os homens estão indo mais rápido. Por que será? Hoje temos aqui a
Duda, colega do vôlei adaptado, participando, a Mariazinha, mãe do Alan, que trabalha na
assistência, o Laércio, a esposa da Viviane, pedagoga da escola, que trabalha no Liberal. São tudo
da família do seu Antônio Busato, que gracinha o seu Antônio, muito fofo, fazendo atividade física
e a pandemia travou. Quer dizer, ele teve que partir, sem estar em contato com os amigos dele. Eu
espero que a Nossa Senhora tenha levado ele lá para os braços de Deus Pai, para o encontro
definitivo. Eu acho que está num lugar bom, porque era muito santinho e muito fofo, trabalhador,
silencioso, discreto. Então, o Diogenes Maranguanhe era o motorista daqui, muito bom motorista,
atencioso, partiu também novo, 70 anos, e está indo. O Lucrécio também 77 anos, o Marcelo, é o
filho mais novo do Avelino e da Lúcia, era o caçula dos outros. Ele foi acometido por um câncer,
partiu também, irmão do tio Vé. São notícias tristes, deixam um vazio, e vão assim, deixa esposa,
deixa filhos, e vão partindo. O pessoal da saúde, a gente ia aprovar hoje, mas foi refeito o projeto.
Então, tem que ter paciência, infelizmente, fazer o que. Mas vai dar certo. O importante é que
falaram aqui que vai ser retroativo a maio. Então, tem um consolo aí. Vamos ver se vai dar certo.
Aquele pessoal que ficou sem os ônibus, eu pedi para as pessoas pensarem um pouquinho, já que
está na metade do ano, terminando o ano, que deixasse as crianças andarem no ônibus. Se foi até
agora, as mães e os pais tinham uma programação na vida deles. Mudar assim, de repente, e ficar
sem ônibus é complicado. Então, eu pedi para a Sirlene, para o pessoal, estudar direitinho, e manter
o ônibus até este terminar o ano, para não dar tanto transtorno na vida dos pais dessas crianças.
Muito obrigada pela atenção”. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a palavra ao
VEREADOR ERIVELTO ULIANA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor
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presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Parabéns vice-presidente pela eleição, tenho certeza que vossa excelência
desempenhará muito bem a função, acredito na sua capacidade, assim como vem desempenhando
como Vereador, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e relator para
Comissão de Finanças e Orçamento. Primeiro assunto que eu quero trazer a tribuna hoje, são os
parabéns aos organizadores do 16º Torneio Entre Famílias de Alto Caxixe, que foi realizado no
último final de semana, no sábado e no domingo. Participaram 24 famílias. Foram 2 dias que eu
tive o prazer de participar, muito agradáveis, um torneio muito bem organizado, em todos os
detalhes, grama boa, bem cortada, bem marcado, estrutura de arquibancada com cobertura,
serviço de bar, serviço de bebida, tudo muito bem organizado. Eu quero deixar aqui os parabéns
nominados a cada um dos organizadores, o Leandro Pravato, o Riceli Silva, o Lucas Bandeira, o
Guilherme Baquete, o Renan Dorzenone, a Saula Dorzenone e o Elvis Bellon, que foram os
organizadores do torneio. Todos voluntários, dedicaram seu tempo, vários dias, para organizar esse
torneio, que é uma tradição, é uma forma de manter a cultura, é um evento de confraternização,
que as famílias se unem para disputar um torneio, para praticar uma atividade física, e é um
momento especial, às vezes, de estarmos encontrando com parentes, que ficamos muito tempo
sem encontrar, amigos de outras famílias. E que bom que vem mantendo esse costume, e que ele
se prolongue no tempo. Eu quero nominar aqui, deixar os parabéns especial às famílias
vencedoras. Em primeiro lugar ficou a família Bernabé, em segundo lugar ficou a família Machado,
em terceiro lugar a família Souza, em quarto lugar a família Sartori. O artilheiro da competição foi
o Samuel, da família Souza, e o goleiro menos vazado foi o Caio, da família Bernabé. E que bom
que vemos aí novas lideranças, mantendo o espírito de voluntariado do nosso município, nessas
pessoas que organizaram esse 16º Torneio Entre Famílias do Caxixe. Isso é muito prazeroso, isso
nos dá orgulho, isso é sinal de que estamos fazendo as coisas da maneira correta, que está
havendo renovação do voluntariado do nosso município. Meus sinceros parabéns a todos os
organizadores, e também a todos os demais voluntários, que participaram da organização do
torneio. Eu quero deixar aqui registrado os meus sentimentos a família do senhor Antônio Busato,
eu subscrevo tudo o que foi lido aqui na justificativa, tudo o que a vereadora Aldi falou, conheço
algumas pessoas da família, o Ete, tem o Sérgio que foi colega de escola, a todos vocês, meus
sinceros pêsames. Eu tenho certeza pelo que conheço de vocês, que ele cumpriu o seu legado,
como pai, como esposo, como cristão, educando e deixando o seu legado aí, nos ensinamentos do
nosso senhor Jesus Cristo. Meus sinceros sentimentos. Também quero deixar meus sentimentos
à família do senhor Diogenes Maranguanhe, e subscrevo tudo o que foi dito na justificativa a pessoa
dele. A todos os parentes e amigos, meus sinceros sentimentos. Por fim, só quero deixar aqui
registrado também aos agentes comunitários, que o pedido do vereador Pimenta Filho, que foi feito
aqui na tribuna na semana passada, pedindo ao presidente Ivanildo, da comissão de legislação,
para que fizesse, dentro do possível, uma reunião conjunta, para que o projeto pudesse ser votado
hoje, foi feito pelo valor do Ivanildo. Eu, como relator, eu tinha um prazo que não venceria, mas eu
fiz o relatório, ontem os demais vereadores também votaram e aprovaram. Hoje o projeto estava
apto para ser votado, chegou a ser incluído em pauta, tinha o requerimento de votação de urgência,
para ser votado em única discussão, ele iria ser aprovado hoje, ele só não entrou em discussão e
votação, porque chegou um projeto substitutivo do poder executivo. Então, só para deixar muito
claro, que o que foi pedido pelo vereador Pimenta Filho nós cumprimos, e o presidente também.
Não pode deixar, que quem faz a pauta é o Presidente, e o presidente também cumpriu com a
palavra dele. Também já deixo aqui registrado que, se o presidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, vereador Ivanildo, convocar uma reunião conjunta, vou estar preparado,
apto, vou dar o meu parecer na reunião conjunta, para liberar o mais breve possível, mas a
prerrogativa é do vereador Ivanildo”. Em seguida, o Vereador Ivanildo de Almeida Silva solicitou
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falar aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Desde já convoco então, a pedido
de vossa excelência, já convoco os demais vereadores participantes das demais comissões, para
participarem de uma reunião conjunta, na sala das comissões. O senhor tem dito que a prerrogativa
é minha, e a pedido de vossa excelência e dos demais vereadores, vamos fazer a conjunta na
próxima reunião”. Em seguida, o Vereador Erivelto Uliana continuou o seu pronunciamento:
“Obrigado, Presidente, pelo esclarecimento e pela convocação da reunião ordinária conjunta na
próxima segunda-feira. Então, senhor Presidente, somente para finalizar e para deixar a todos
cientes, que será deliberada na comissão na segunda-feira, e se o presidente o Márcio o fizer, na
próxima terça-feira estará sendo colocado em pauta, em discussão e votação. É só isso, obrigado
e boa noite a todos”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR
FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Quero fazer coro aqui à
colocação da vereadora Aldi, e peço a Secretaria da casa que prepare uma indicação, para que
seja feita na sessão da semana que vem, em relação ao estacionamento de caminhões nas
avenidas do município. Essa fiscalização fica atribuída à polícia federal. Porém, nós sabemos que
o posto de polícia federal mais próximo daqui está a cerca de 30 quilômetros, que é lá na entrada
de Brejetuba. E a polícia federal não vai ficar rodando aqui para fiscalizar esse tipo de
estacionamento, principalmente se você não tem uma sinalização vertical. Então, a minha
indicação, peço a Secretaria da casa que faça, no sentido de que o município possa colocar nesses
pontos, em frente à Igreja Matriz, da igreja católica aqui de Venda Nova, e lá em frente à Bel Pan,
naquela região, placas indicativas verticais de “proibido estacionamento de caminhões”. Uma vez
você tendo a sinalização, a polícia federal não precisa ser acionada, mas passando e percebendo,
ela pode executar essas multas. Realmente, nada contra o caminhoneiro, mas o estacionamento
de carros grandes, como tinha esse final de semana aqui, às vezes, esse estacionamento é feito
na sexta-feira à tarde, noite, e fica até a segunda de madrugada. O estacionamento de carros
grandes, de grande porte, ele toma a vaga de muitos veículos, e por serem eles carros mais largos,
também dificultam o trânsito dos veículos. Isso quando não se tem caminhões estacionados de um
lado e de outro da avenida. Então, eu quero pedir a indicação para que haja, por parte do executivo,
essa sinalização vertical, que pode e deve diminuir muito essa prática. Quero cumprimentar aqui
os familiares do senhor Antônio Busato, do seu Diogenes Maranguanhe, em meus sentimentos de
pesar pela perca dos familiares, e com absoluta certeza, como foi lido aqui, como foi dito, eles
cumpriram a missão deles nessa terra, e obviamente deixaram a todos vocês, parentes, um legado
muito bonito. Que eles estejam em paz, e com certeza estão. Quero mais uma vez trazer aqui as
minhas considerações, meus elogios à atuação do secretário de obras Gilberto Zanoli. Repito, não
é a primeira vez que eu digo isso aqui, que quando da indicação do então vereador Gilberto Zanoli
para a Secretaria de Obras, a minha opinião foi favorável, porque o Gilberto é um cara que tem
conhecimento da área, tem dinâmica de trabalho, já trabalhou nessa Secretaria em outro momento,
em outra administração, e tem uma capacidade técnica de gerenciamento muito boa. E hoje eu dei
uma volta pelo município, andando em algumas estradas aí do interior, e vi, por exemplo, o trabalho
fantástico que está sendo feito na comunidade de Santo Antônio do Oriente, uma nova ponte que
nós conseguimos, junto ao então secretário Paulo Foletto, e que está trazendo, com a abertura da
estrada e o ensaibramento, uma outra característica, uma outra cara para aquela região do
município. Passei depois por Bela Aurora. Quem puder, que estiver passando nessa região aqui de
baixo, dá uma entradinha na estrada de Bela Aurora, e vê o que é um revsol bem feito, com
capricho. Tem gente aqui na galeria concordando comigo. A gente sempre elogiou aqui o programa
de revsol do governo do estado, também coincidentemente uma política que foi implantada pelo
então secretário Paulo Foletto. Então, quem passar lá e ver o que já está feito é fantástico, você
saber que a população vai, daqui a alguns dias, estar sem lama e sem poeira naquela região. O
revsol é uma receita de bolo, que se bem feita, se preparado o terreno bem, para ser aplicado,
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molhado de acordo, fazendo a mistura de acordo, e fazenda aplicação com a compressão de rolo,
fica maravilhoso. Quero chamar a atenção de todas as pessoas que nos ouvem, passando ali pela
entrada de Bela Aurora, dá uma entradinha e vê o que já está pronto, que maravilha. E saber que
aquilo ali vai se estender até a Vila Barbosa, vai descer e vai encontrar lá em cima com a Rota dos
Lagos. A mesma coisa deve acontecer ao longo do ano que vem, já é um trabalho que nós estamos
fazendo, junto à Secretaria Estadual de Agricultura, que deve acontecer também na estrada da
Fazenda da Saúde, começando aqui no Carnielli e indo até o Brambilla, lá do outro lado. Então,
isso é um fator de desenvolvimento, são estradas que comportam um trânsito de caminhões
pesados, o Gilberto alargou a estrada, ficou maravilhoso. Para finalizar, parabenizar também o
Gilberto, parabenizar o vereador Wallace Lacraia, que eu conversando com ele, ele me disse que
fez uma indicação mais no início do ano, parabenizar o vereador Marcos Torres, que conversando
com ele também, porque eu lembrei que ambos tocaram nesse assunto, de uma passarela na
comunidade de São João, que não tinha boas condições mais, nem de reforma. O Marquinho me
disse que ele fez isso verbalmente, o Wallace me disse que fez formalmente, através de uma
indicação, e amanhã está sendo finalizada para aquela comunidade, uma nova passarela. Eu
recebi as fotos hoje, uma passarela muito mais ampla, muito mais segura. Então, é dessa forma
que nós parlamentares podemos também ajudar o executivo. Eu sempre digo que tenho também
o meu espírito crítico como parlamentar. Mas antes de jogar pedra, eu procuro conversar, procuro
discutir, saber as razões e indicar. Uma indicação aqui e muitas vezes discutida lá depois com o
setor, ela se torna realidade no bem-estar, nas benfeitorias, em prol da nossa população, da nossa
comunidade. Então, parabenizar também a Secretaria de Obras, todos os colaboradores da
Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Gilberto, e parabenizar os colegas vereadores, que
num determinado momento, enxergaram aquilo e disseram ao executivo: olha, lá precisa ser feita
essa melhoria. E as coisas vão acontecendo. Assim como eu fiz hoje aqui, em relação a uma
iluminação pública, coerente uma iluminação pública decente, bem feita, para os pontos de ônibus
do município. Por hoje é só, muito obrigado a todos e boa noite”. Em seguida, o senhor Presidente
concedeu a palavra ao VEREADOR IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte
pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa,
público presente, radiouvintes e internautas. Senhor Presidente, venho aqui agradecer a todos os
vereadores que confiaram na minha pessoa como vice-presidente na mesa. Enquanto perdurar
meu mandato nessa casa, eu farei com honradez, Presidente, ao lado de vossa excelência,
conduzindo aqui os trabalhos da nossa Câmara Municipal. Também respeito o voto dos vereadores
que não votaram em mim, respeito o posicionamento de cada um, que essa casa é a casa
democrática. Respeito também o vereador Pimentinha, que me procurou antes da sessão e
explicou porque não votaria em mim, mas ele também votou na vez passada para que essa eleição
ocorresse. Também agradeço, vereador Luís Ricardo, por ter votado para que essa eleição
ocorresse. Sou grato a vossa excelência. Senhor Presidente, venho aqui tratar de um assunto, do
luso das famílias aí do senhor Antonio Busato. Não sei se tive a oportunidade de conhecê-lo, eu vi
que era uma pessoa querida, assinei junto a moção com os demais vereadores, e fica aqui meu
abraço à família. Como a família do seu Antônio Busato, também à família do Deoges Maraguanhe,
um abraço para vocês aí. Nada supre a perda familiar, mas ficam as boas lembranças, de como foi
o Antônio Busato e o Diogenes Maranguanhe, para a nossa sociedade, não só para Venda Nova,
como para a vida de vocês. Senhor Presidente, venho aqui de tal modo parabenizar a questão da
aplicação do revsol, que começou no município, depois de muito tempo. Vossa Excelência foi
secretário, e foi uma das pessoas que mais lutou para trazer esse material para cá. Foi na Arcelor
Mittal, conversou com as equipes lá. Na época, o vereador Marcos Torres, que ainda continua essa
casa, foi um dos grandes defensores, antes de vossa excelência ser secretário da gestão passada,
do material. Não teve muita importância no mandato passado, trouxe o novo mandato, com todos
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os vereadores recém chegados a essa casa, juntamente com os 2 vereadores Marcos Torres e
vereador Francisco, o vereador Francisco, eu acho, também foi um grande defensor desse material
na legislação passada, e na atual. Inclusive, o irmão dele, que então era secretário de agricultura,
também ajudou no engajamento deste material para Venda Nova. O vereador Luiz Ricardo, como
os demais vereadores aqui nessa legislatura, defendeu esse material. Pena que ele só chegou
depois de 1 ano e 8 meses, já tinha sido solicitado na legislatura passada, e foi registrado aqui
nessa nova legislatura o anseio deste material, para aplicar nas principais vicinais do município. E
agradecer mesmo, porque começou. Que continue nesse processo de aplicação acelerado, e
atenda mais comunidades. Tem a comunidade do Alto Bananeiras que anseia por esse material.
Foi aplicado um pedaço na Viçosinha, perto da Vendap, mas não foi concluído até Vargem Grande,
aquela estrada vicinal que liga a Vendap até Vargem Grande, como principal via ali, das pessoas
que querem ir para Vargem Grande, se ela está pavimentada, dá para passar por ali também. Até
Bela Aurora já está em procedimento de aplicação, vai chegar até São José, foi uma indicação de
nós todos aqui, vários vereadores indicaram também. Esperamos também, uma indicação nossa,
de fazer o pedaço lá de São José até no trevo que vai da estrada para o Caxixe até o acesso à BR,
que nós pedimos. Esperamos aí ansiosos, para que atenda várias estradas vicinais do nosso
município. Então, vão os parabéns ao vereador licenciado dessa casa, Gilberto Zanoli, que está
fazendo um trabalho lá, se desempenhando até o momento, na Secretaria, a gente tem que
parabenizar, e que possivelmente atenda às outras localidades. Senhor Presidente, também não
posso deixar de falar sobre o processo, no qual também eu faço parte, e o ex-vereador dessa casa,
pai do nosso vereador Luiz Ricardo, também está participando do processo. Nada político, eu só
falo de consciência, a gente tem que acompanhar a política. Nós estamos aqui para os anseios da
população, para as pessoas que acreditaram na gente. A gente tem que acompanhar a política.
Fica a deixa, igual o Marco Grillo aqui falou, para acompanhar os debates, reformular o voto e tomar
a melhor decisão. Senhor Presidente, agradeço a compreensão de todos. Se Deus quiser, para as
agentes de saúde que estão aqui no momento, na próxima terça-feira, com o trabalho de todos os
vereadores, vamos acelerar esse processo, Vereador Erivelto, que vai fazer o seu parecer, e os
demais vereadores votarão favorável, e o nosso presidente já se comprometeu de colocar em pauta
terça-feira para votação, juntamente com os agentes de endemia. É só isso, senhor Presidente,
muito obrigado a todos”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR
LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA DE SOUSA, que fez o seguinte pronunciamento: “Senhor
Presidente, subo a esta tribuna hoje, inicialmente quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar
também ao nosso vice-presidente eleito Ivanildo Almeida, e a nossa primeira secretária Aldi Maria
Caliman, e também estender os cobrimentos a todos os nobres vereadores. A primeira palavra que
tenham a todos os nobres vereadores é gratidão. Obrigado por terem colaborado, e dado
andamento ao projeto. Queria subir nessa tribuna, minhas queridas agentes de saúde, agentes de
endemias, não sei se tem alguém aqui, e buscar uma solução, como a gente trabalhou na semana
passada, porém, nós seguimos um Regimento Interno, e a gente tem que seguir prazos.
Infelizmente, a gente só consegue dar andamento no projeto 78, que deu entrada na casa, na
segunda-feira que vem, porque todo projeto que entra na casa ele tem alguns segmentos. Primeiro
ele é protocolado, depois ele precisa passar pela comissão, uma comissão ordinária. Ele é
protocolado, ele tem que dar entrada na tribuna, numa sessão ordinária, que aconteceu hoje, e
depois ele precisa ir a uma comissão, também ordinária, não pode ser uma comissão extra, e essa
sessão e essa comissão ordinária têm dias fixos, que é toda segunda-feira e toda terça. Então, o
projeto deu entrada hoje na casa, e ele só pode entrar na comissão segunda-feira. Por isso que a
gente não consegue dar agilidade ao processo. Então, já deixo aqui também estendido, senhor
Presidente, se for aprovado na próxima segunda-feira, o caráter de urgência nesse projeto para
terça-feira. Em conversa com o Cristiano, que hoje está na organização da Secretaria, a prefeitura
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está disposta a pagar, porém, houve um equívoco de falta de informação no projeto 76. Por isso
que a gente não sai daqui com o resultado concreto hoje. Mas conversei com o Cristiano, ele se
posicionou que está correndo atrás, se tivesse acontecido tudo na tramitação correta, ia cair o
pagamento. Peço que fiquem tranquilas, porque o recurso não vai sumir. O dinheiro vai ser pago a
cada uma de vocês. Eu sou um fiscalizador, e se caso não caia, eu vou ser o primeiro a ir no
Ministério Público denunciar, recorrer, porque o dinheiro é de vocês, é dado a vocês. Podem ficar
tranquilas. O segundo tema que quero abordar aqui, é que nas sessões passadas a nossa
secretária de saúde subiu a essa tribuna, e falou da escassez de médicos. Aquilo bateu na minha
cabeça e a gente não pode esquecer, continua faltando. Então, quero pedir uma indicação ao
Prefeito, para que veja a viabilidade da gente estar fomentando os cursinhos para os nossos jovens,
para induzir, para possibilitar a cada jovem, que tem o sonho de ser médico, e não ter uma condição
financeira, para estar buscando essa profissão, através de um cursinho, através de um preparo.
Então, que veja a base legal e busque isso. Se a gente forma um filho da casa como médico, a
probabilidade dele voltar e estar aqui atendendo o seu familiar, é grande. Então, se a gente não
começar a tomar a medidas hoje, daqui 10 anos vai continuar faltando. Peço aí que o executivo
municipal veja com carinho essa possibilidade. Eu acredito que todos os nobres vereadores estão
aqui disponíveis para que caso suba um projeto que condiz com esse tema, a gente aprove com
legalidade, se existir. Outra situação que quero fazer um requerimento, é sobre como está o
processo da biblioteca municipal, porque está fechada, qual a justificativa, qual a previsão de
manutenção. E quero também, vereador Erivelto, o senhor explanou muito bem do campeonato lá
do Caxixe, quero estender e colaborar com suas palavras, e quero também parabenizar a
Secretaria de Esportes, que esteve desenvolvendo o campeonato de bocha. Participei da final,
Providência foi campeã, teve uma gratificação para o time campeão, e São Roque ficou em
segundo lugar. Então, eu quero parabenizar todos os envolvidos, todos os times, que valorizaram
o nosso campeonato municipal de bocha, porque isso engrandece, gera união entre as
comunidades, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo sabe o nome. Então, é bom e a gente
não pode deixar morrer esse movimento. Para finalizar, quero estender os meus pesares aos
familiares aqui, e desejar os meus sentimentos mesmo. A perda de um ente querido é algo
incomparável, essa semana perdi um tio por enfarte. É difícil, a gente não tem palavras para dizer
a vocês, a gente só pode desejar os pêsames e deixar um abraço caloroso a cada um de vocês.
Boa noite a todos”. Em seguida, o senhor Presidente passou a presidência para o vice-Presidente,
para fazer uso da tribuna. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR
MARCIO ANTONIO LOPES, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente,
colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e internautas. Quero
falar das moções. Que Deus possa preencher o coração de vocês com amor, e o que ficou dessas
pessoas, que sirva de exemplo. O bonito da vida é o que fica, o legado que fica para a gente, o
exemplo que vocês têm para colher, como pai, como tio, avô, esse que é o legado. Nós estamos
aqui para nos lapidar e para sermos pessoas melhores. Com os tropeços da vida a gente acaba
crescendo. Infelizmente faz parte da vida, não é fácil, toda família tem isso, mas eu deixo aqui
minhas condolências, que Deus possa preencher o coração de vocês. Quero falar para os agentes
de saúde que assim que as comissões liberarem a questão do projeto, com certeza não vou medir
esforços para botar em caráter de urgência, e espero que o executivo pague todos com a mesma
diretriz. Porque, segundo o vereador Chico, tem algumas leis do estado, e tem algumas pessoas
que tem alguns requisitos. Eu não vou me aprofundar, porque eu não sei do que se trata. Mas
espero que todos tenham esse valor, dentro do prazo, e que se tiver alguma coisa que favorecer
um mais que o outro, que o executivo possa olhar com carinho e possa pagar todo mundo igual,
porque o trabalho é feito igual. Ninguém trabalha mais do que ninguém. Respeito o dinheiro, esse
dinheiro que é para vocês, é o direito de vocês. Eu já faço uma indicação, para que o prefeito olhe
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muito com carinho, para que todos possam fazer parte desse pagamento, de uma forma igual. A
lei favorece um e não favorece outro. Para não acontecer como está acontecendo com o ônibus,
que o prefeito retirou do Liberal Zandonade. Porque a lei é um regulamento do estado, mas o ônibus
está passando ali. O que custa? Venho outra vez nessa tribuna, é lamentável. O ônibus passa no
mesmo lugar, e não pode abrir a porta, porque o prefeito está seguindo uma portaria do estado,
sendo que a Constituição fala diferente, que é direito de todos. Para não chegar também para vocês
que vão receber, para não ter aí uma portaria, que fale que um tem direito mais do que o outro,
porque vai encher linguiça. Então, já estou aqui com uma indicação, para que pague todo mundo
igual. Eu vi falando aqui do Gilberto, o Gilberto é um cara que a gente trabalha junto, que merece
meu respeito, mas dou os parabéns pelas coisas que está sendo feito no município, e também a
gente tem que cobrar. Lá no Santo Antônio da Serra as pessoas estão reclamando, não tem praça,
lixo na rua, sem iluminação pública, e o executivo pagou R$ 2.364.000,00 e as lampas e braços
estão dentro de um depósito lá em São João de Viçosa, alugado. R$ 2.364.000,00 em lâmpada de
LED para colocar no nosso município. Então, a gente está falando em 2 milhões em lâmpadas, é
um absurdo, mas foi comprado, está pago e as lâmpadas estão aqui em Venda Nova do Imigrante,
em um depósito alugado pela Prefeitura. Então, espero que o executivo, o secretário de Obras,
possam colocar essas lâmpadas para clarear. Vargem Grande precisa ser clareada, São Roque,
Caxixe, São João, lá no Santo Antônio da Serra, perto do cemitério, bairro Providência. E ainda, a
ata que eles aderiram lá de Goiás, não veio a abraçadeira. Então, o material foi pago, mas não
consegue colocar, porque falta a abraçadeira para colocar no poste. Tem que rir, porque 2 milhões
de reais, e ainda a gente não consegue aproveitar, porque está faltando. Vai ter que abrir outra
licitação, para comprar as abraçadeiras, para serem colocadas. Mas eu tenho certeza que o
trabalho que o Gilberto está fazendo, junto com o Prefeito, vai clarear, porque dinheiro para clarear
Venda Nova do Imigrante inteira tem. Quero estender ao vereador Chico Foletto, parabéns pela
indicação de clarear os pontos de ônibus. Isso é muito importante. Eu falo, porque lá em Vargem
Grande eu pego a minha filha todo dia 11:40, meia-noite, que ela vem da faculdade, e realmente o
ponto de ônibus ali é escuro. Na entrada da Sapucaia é escuro, na entrada da Saúde. Então,
fortalecer o seu pedido, sua indicação, assino junto com Vossa Excelência, parabéns, porque é
uma indicação que vale a pena, e as pessoas estão vendo o que está sendo feito. E lâmpada para
isso tem. Obrigado a todos 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. Parabenizar o vereador Ivanildo, por mais uma conquista, e que se faça bom uso,
perante esses 3 meses. Mas a partir do momento que você pegou um cargo de vice-Presidente,
vamos procurar botar tudo em ordem dentro dessa casa, porque você não é só o Presidente, e sim
o corregedor, se eu não me engano. Então, vamos botar tudo em pratos limpos, para não ficar mais
oscilando dentro dessa casa algumas coisas que já foram até engavetadas. Mas, meus parabéns
pela sua vitória. Senhor Presidente, há alguns meses atrás, meado de janeiro, fevereiro, foi citado
aqui que ele sentia vergonha de ver um parlamentar pedir paciência para a população, por causa
da iluminação pública, já que foi trocada a iluminação pública. É por isso que eu vinha pedindo
sempre paciência. Parabenizar o Gilberto, o Dickinson, que está à frente disso tudo também, pelas
lâmpadas de LED que estão sendo colocadas pelo município, e pela agilidade que eles estão tendo
em colocar essas lâmpadas. Algumas comunidades já estão sendo beneficiadas, e o todas elas
vão ser beneficiadas. Acredito que até o final do ano essas lâmpadas de LED vão estar colocadas
em todo o município. Obrigado Gilberto Zanoli, obrigado Prefeito, por ter aderido essa ata aí das
lâmpadas, Dickinson. E parabenizar também o secretário e o nosso amigo Wilian, que ganhou a
licitação e que fez aquela passarela, que está sendo hoje colocada lá na comunidade de São João,
que no ano passado, se não me foge à memória, eu fiz a indicação dessa passarela. E junto com
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o Prefeito, mais o secretário, nós conversamos, tivemos um bom diálogo, e rapidamente eles
apresentaram um bom trabalho. Cris, eu também quero deixar 2 indicações nessa casa, uma
reforçando sobre a guarda municipal para o nosso município. Eu acho que vai aliviar bem a militar,
se o nosso município aderir essa ata de guardas municipais dentro do município. Enquanto eles
trabalham aqui dentro, a militar pode estar trabalhando no Caxixe, São João, onde são os bairros
maiores e que precisam de mais atenção. Frisando que se o prefeito aderir essa ata, a própria
guarnição se paga, que gera multa, vai ter menos conflitos dentro da cidade, de carros, e as multas
vão se pagando, porque cai em caixa da Prefeitura, onde esse dinheiro pode estar beneficiando
até as outras comunidades. como o tão esperado campo de São João, a Quadra Poliesportiva. Isso
tudo vem somar para o município. Então, eu gostaria de deixar essa indicação. E para o secretário
Turismo, uma indicação de um The Voice Kids dentro do município. Que possamos usar o centro
cultural aos domingos, criar um movimento dentro do município, onde vamos descobrir novos
talentos. E se acontecer, eu acho que eu vou tentar cantar também, nem que seja “atirei o pau no
gato”, mas eu vou lá. Eu deixo essa indicação também. E quanto o pesar de falecimento a família
do Antonio Busato, quero deixar meus pêsames a minha família, não conheci pessoalmente, mas
pela explanação que teve dentro dessa casa, ele é um senhor muito bem conhecido pela
população. Gostaria eu ter conhecido pessoalmente, que talvez a gente ia dar muitas risadas
juntos. Meus pêsames a toda a família, de coração, e que papai do céu conforte o coração, não só
da sua família, quanto a família do Maranguanhe. Quero parabenizar as agentes de saúde, os
agentes de endemias. Teve esse transtorno, mas tenham a certeza de que vocês vão ser todos
bem remunerados, vão receber o retroativo certinho, e que papai do céu também ilumine o caminho
de vocês. Vocês precisam ser bem reconhecidos. O trabalho que vocês fazem, eu posso falar uma
coisa? É de doido. Andar a pé nesse município inteiro, tem que ter muita coragem. E parabéns para
vocês, por estarem trazendo demandas de lugares que pessoas nem consigam vir. Talvez tem
lugar, vou dar um exemplo, no Alto Madalena, se tiver um cadeirante lá? Você trazendo a demanda
para o posto de saúde, talvez possa deslocar uma ambulância e vai lá buscar essa pessoa. Então,
eu quero deixar os parabéns a vocês todos aí. E não desanimem não, o que depender de mim e
dessa casa de lei, semana que vem já está tudo certo. E estamos juntos e misturados”. Em seguida,
o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTÔNIO TORRES
NASCIMENTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor Presidente, e já quero te
parabenizar, senhor Presidente, pela eleição da vice-presidência, e dizer para vossa excelência
que não só a cadeira de vice-Presidente, mas como a cadeira que vossa excelência ocupa neste
momento, como Presidente, lhe caiu muito bem. Eu acho que vossa excelência tem condições, tem
potencial, como o Marco Grillo disse aqui, não só para ser um simples, entre parentes, presidente
desta casa de lei, tem potencial para ir muito mais além. Que papai do céu te abençoe, te ilumine,
e te conserva nesse caminho, no caminho da verdade, da sinceridade, e principalmente, favorável
ao povo, defendendo sempre o menos favorecido. Quero neste momento registrar os meus pesares
a família do seu Antônio Busato, do Marangoni, e deixar para as famílias o seguinte, é uma perca,
que no primeiro momento e na maioria das vezes de grande tristeza, mas é só observar e lembrar
do legado, das coisas boas, dos ensinamentos, que nos deixou. A vida continua e nós estamos
aqui, nada mais, do que fazendo uma passagem, assim como seu Antônio já fez. Mas deixa para
nós um ensinamento de grande pessoa, de honestidade, de companheirismo, de bom pai, bom tio,
e várias outras coisas. Então, deixo aqui registrado os meus pesares a essa família. Quero nesse
momento deixar uma indicação ao senhor Presidente, uma indicação para o executivo. Como meu
projeto não tinha como ser criado por mim, projeto “Professor nesta nota 10”, eu quero deixar essa
indicação para o executivo, e junto com essa indicação, na hora que enviar a minha indicação,
envia também meu projeto. E se ele melhorar esse projeto, ainda vou chegar aqui a aplaudir, na
hora que esse projeto voltar. Às vezes tem como melhorar alguma coisa lá, e fazer esse projeto
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Nota 10 dentro do nosso município, para os professores. E deixar também uma indicação, mais
uma vez volto a fazer essa indicação. O vereador Francisco Carlos Foletto falou aqui de
estacionamento de veículos de grande porte, outras pessoas também, outros vereadores, falaram
alguma coisa sobre trânsito. O nosso trânsito só vai melhorar, só vai funcionar, no dia que for
municipalizado, porque aí passa a responsabilidade para o município. Enquanto o nosso trânsito
for responsabilidade de Detran, enquanto for responsabilidade do estado, é isso daí que nós vamos
ver. Então, deixo a indicação aqui para a municipalização do nosso trânsito. Tem condições de
fazer isso, a arrecadação melhora, a municipalização do trânsito, eu tenho certeza, acho melhor a
gente fazer um cálculo direitinho, mas provavelmente se paga, como foi falado aqui, através de
multas, através de IPVA dos veículos e outras. Outra coisa, 5 anos e 8 meses aqui nessa casa de
leis, pedindo, simplesmente fazendo indicação, pedindo, cobrando iluminação na nossa área de
lazer, na principal área de lazer do município, que virou ponto de droga e prostituição. E nem na
nossa área de lazer principal, 5 anos e 8 meses, que eu estou nessa casa e venho pedindo isso,
não tem uma iluminação, que vai inibir as pessoas de fazer o uso de droga lá, de se prostituir. A
gente está vendo isso acontecendo, todo mundo sabe disso. São 5 anos e 8 meses. Tem que
parabenizar o vereador Lacraia, quando falou aqui, que no ano passado ele pediu, fez uma
indicação para uma passarela em São João de Viçosa, aonde a passarela não oferecia um pingo
de segurança aos usuários, e principalmente as crianças e idosos. Se eu estiver mentindo, use o
microfone de aparte e me chama de mentiroso. E foi quando que ele falou aqui, que ele fez a
indicação? Há 1 ano. É revoltante a gente vê isso. Por que que para o povo demora tanto as coisas,
quando é em benefício do povo? Agora, quando é em benefício de meia dúzia, é muito rápido. É
só observar, gente. Agentes comunitários de saúde, e agente de endemias, não procurei nenhum
de vocês para conversar particularmente, por acaso encontrei, e durante a semana, eu encontrei e
disse, não sei se tem alguma delas ali, que eu acho que tem. O que eu falar nesse momento, se
falar que é mentira, levanta o braço aí dizendo que eu sou mentiroso. Eu falei: o projeto 76 está
mal feito. O que aconteceu? Retiraram o projeto. Quanta incompetência, retira o projeto, faz outro,
bota essa casa para trabalhar, graças a Deus, isso é bom, a gente trabalhar, se desdobra, igual
nos desdobramos nessa última semana, para trazer o projeto 76 apto a ser votado hoje. Cadê o
projeto? Foi retirado. Outra coisa, agentes de saúde e agentes de endemias, não tem nenhum
Prefeito, vice-Prefeito, secretário, Vereador, fazendo favor a vocês. Isso daí é direito, é
constitucional, é lei federal. Não tem ninguém fazendo um favor a vocês, não coloquem isso na
cabeça de vocês. Todos que estão envolvidos nesse projeto, estão simplesmente fazendo o que é
de dever de fazer, não é nada de favor a vocês não. E quero neste momento pedir a todos que
fiquem atentos ao descaso da atual administração com o nosso município. Olhem essa imagem.
Campinho de society de Santo Antônio da Serra. Tem 7 cabeças de sapo enterrado lá, porque
aquilo não inaugurar nunca, não sai nunca daquilo lá. E olha o valor, quero que vocês fiquem
atentos ao valor, 400 e poucos mil, num campo de society, e que nunca fica pronto. Toda semana
a comunidade me liga, Marquinho, cobra, cobra, cobra, porque as nossas crianças não têm onde
brincar, não tem lazer. Onde você vai, terreno da Prefeitura, que era onde que tinha que ter uma
praça de lazer, virou depósito de lixo, de entulho. As fotos estão aí, se alguém estiver achando que
eu estou mentindo, vai lá agora, leva a lanterna ou farol de carro, porque a iluminação também para
lá está péssima. E foram gastos R$ 2.300.000,00 de iluminação. É vergonhoso ou não? E com 50
milhões praticamente em caixa, e não tem como fazer uma praça, uma área de lazer, para aquela
comunidade. Vou fechar a minha fala corrigindo um erro que eu cometi agora há pouco, quando eu
falei que a diária de um Vereador, que eu não consegui pegar o valor de diária do Prefeito, só
consegui pegar o valor de diária do Vereador, dentro do estado. Eu disse que deveria custar mais
ou menos, devia estar mais ou menos, vocês deveriam estar pagando para nós, que são vocês que
pagam, dos impostos de vocês, quem está me ouvindo nesse momento, pagam para nós,
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vereadores, uma diária para ir ali em Vitória, 115 quilômetros, eu falei que vocês pagavam uma
diária para nós de 190 reais. Desculpem, errei, é porque eu nunca recebi, como eu falei aqui. A
diária do Vereador, daqui para a Grande Vitória, está custando R$ 290,47 para ele se alimentar.
Gente, perante a lei, senhor Presidente, eu não posso ir para a Vitória dirigindo o carro da Câmara
não. Perante a lei, tem que ter um motorista para ir dirigindo para mim. Sabiam disso? A lei não
permite, eu, mesmo sendo motorista profissional, ou qualquer outro vereador aqui, que são
habilitados e tem carteira de motorista, a lei não permite, vai, mas não é permitido. Por isso que vai
ter que ter até um processo seletivo ou um concurso público, para a vaga de motorista na Câmara.
Mas vamos lá, um motorista pega o carro, um motorista, e vai levar p Marquinhos Torres vereador
em Vitória. Eu vou receber uma diária de 290 contos para almoçar, e o motorista vai receber uma
diária de 67 reais. Eu vou chegar lá e vou colocar no meu prato as carnes mais caras, picanha e
mais não sei o que lá, que eu nem sei o nome, daquelas carnes mais caras que tiver, eu vou pagar
e ficar tranquilo comendo. Não vou nem mencionar o nome do restaurante, um Sarandi da vida, e
o motorista vai num pé sujo da esquina, num restaurante pé sujo da esquina, vamos dizer assim, e
vai pedir o quê com 67 reais? Na hora que ele olhar no prato dele, vai ter aquele “zoiudo” olhando
para ele, de todo tamanho, porque a diária dele é de 67 reais. Agora, a minha fome como Vereador,
é diferente da fome do motorista? Eu gostaria de saber isso. Mais uma vez, presidente neste
momento, vereador dessa casa, fecho com vossa excelência, para a gente fazer um projeto de lei,
não sei se é legal ou se é ilegal, mas eu tenho certeza que é moral, a gente fazer um projeto de lei,
trazendo diária de Vereador, de Prefeito, de vice-Prefeito, secretários, de agentes políticos, tudo
para o menor valor que tem no município, de 67 reais, porque a fome não é diferente. Obrigado,
boa noite”. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Presidente declarou encerrada a Sessão
às 21 horas e 22 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
IVANILDO DE ALMEIDA SILVA – Vice-Presidente
ALDI MARIA CALIMAN – 1ª Secretária
WALACE RODRIGUES DE SOUZA – 2º Secretário
ERIVELTO ULIANA
FRANCISCO CARLOS FOLETTO
LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA DE SOUSA
MARCO ANTONIO GRILLO
MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO
AMILTON JOSÉ MARQUES PACHECO – Vice-Presidente (LICENCIADO)
GILBERTO BRAVIM ZANOLI (LICENCIADO)
ATA COM ASSINATURA ELETRÔNICA
Autenticar documento em http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade
com o identificador 36003100310039003A00540052004100, 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

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo,
aos 30 dias do mês de agosto de 2022.
ATA FINALIZADA E APROVADA EM
06 de setembro de 2022
Gabriel Vilastre
Redator de Atas
Mat.: 0088

ATA COM ASSINATURA ELETRÔNICA
Autenticar documento em http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade
com o identificador 36003100310039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletrônicamente e pode ser acessado no endereço
http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade utilizando o identificador 36003100310039003A00540052004100
Assinado eletrônicamente por Gabriel Vilastre Minto de Souza em 08/09/2022 12:29
Checksum: 884FE80FA2A4AAD6CC9ABE24F761B5B7D8B2DE0E113A1176ED2518981A41A11F

Assinado eletrônicamente por Marco Antonio Grillo em 08/09/2022 12:30
Checksum: D3A620A5D3DDD3A988DECA667940A7B0AC41F0C7F97C18D60ABB833384361177

Assinado eletrônicamente por Erivelto Uliana em 08/09/2022 12:35
Checksum: 232EA7FA0169A3C0FCDF14CBD2E95A14DBB0DF7AA41A2D1D19795B29C7A6367F

Assinado eletrônicamente por Marco Antonio Torres Nascimento em 08/09/2022 12:36
Checksum: F6AAF05AFA9079E180BE7DFFC5D3EEF72342B8FF60B04F68DD9CECC0DECC9765

Assinado eletrônicamente por Walace Rodrigues de Souza (Lacráia) em 08/09/2022 12:36
Checksum: C4EAEBFF276ECE76556CD4A91C4A53022C8D760B5DDD8038E2E97128E701EE1A

Assinado eletrônicamente por Marcio Antonio Lopes em 08/09/2022 12:36
Checksum: 0A3B9D8F24590629EF27DAA8B22A96F473A3C1F3E9194BC43B0DCA98690C9916

Assinado eletrônicamente por Aldi Maria Caliman. em 08/09/2022 12:37
Checksum: B459EE7B71B2CF55B88449FCB316CBF08317798A15ADA9E647C29D074892E1D9

Assinado eletrônicamente por Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa em 08/09/2022 12:37
Checksum: 06DB86EFDCF4A3539A222516867EB4661322EDD9A28C638185189A1CC104F2E8

Assinado eletrônicamente por Ivanildo Almeida Silva em 08/09/2022 12:38
Checksum: 74DDD64FF4F3E3FFD9030F9C9988E7F231EB73979191C3AD61B49E988D0A9F39

Assinado eletrônicamente por Francisco Carlos Foletto em 08/09/2022 12:38
Checksum: 9A6D1D912A3ACC5829FEEB61A1BE7552449237B6901F2A36527F448CF99BB833

Autenticar documento em http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade
com o identificador 36003100310039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

