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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos 13 dias do mês de setembro 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 Pastor
Carlos Samora, para proceder a leitura do Evangelho de Mateus, Capítulo 14, versículos 22 a
25 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: E-Mail encaminhado pela diretoria do Montanhas Capixabas
Convention, a qual solicita o uso da Tribuna Livre, na Sessão Ordinária do dia 13 de
setembro de 2022, em nome do senhor Leandro Carnielli, para tratar de assuntos referentes
a Feira de Turismo Rural, que será realizada nos dias 15 a 18 de setembro, em Venda Nova
do Imigrante; Projeto de Lei nº 079/2022, de autoria do Vereador Erivelto Uliana, que dispõe
sobre denominação de escola no município de Venda Nova do Imigrante; Requerimento nº
044/2022, 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 para prestação de serviços de locação de
máquinas pesadas; Requerimento nº 045/2022, 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 as obras e/ou
reformas do município de Venda Nova do Imigrante; Indicação nº 059/2022, de autoria do
Vereador Walace Rodrigues de Souza, o qual indica o Chefe do Poder Executivo Municipal,
Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, para que solicite adesão de ata de
registro de preço, da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, para que a Câmara Municipal
possa colocar rastreadores nos veículos Corolla e Cruze, em posse deste Poder Legislativo
Municipal; Indicação nº 060/2022, 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 construa uma creche na
comunidade de Vargem Grande; Indicação nº 061/2022, de autoria do Vereador Walace
Rodrigues de Souza, o qual indica o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo
senhor João Paulo Schettino Mineti, para que considere a possibilidade de estabelecer o
direito a horário especial aos servidores que tenham cônjuge, filho ou dependente portador
de necessidades especiais, que demandam atenção permanente, sem prejuízo da
remuneração. Em seguida, o senhor Presidente convidou o vereador licenciado e Secretário
Municipal de Obras, Gilberto Bravim Zanoli, o vereador licenciado e Secretário Municipal de Interior
e Transporte, Amilton José Marques Pacheco, e a Secretária de Estado de Trabalho, Assistência
e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, para comporem a Mesa. Em seguida, o Senhor
Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE e informou não haver oradores inscritos para
pronunciamento. Em seguida, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, observando o
Art. 163 do Regimento Interno, e passou para a discussão e votação das matérias inseridas na
pauta, contendo: Requerimento nº 044/2022; Requerimento nº 045/2022. Em seguida, o senhor
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Presidente colocou em única discussão, o Requerimento nº 044/2022, e passou a presidência ao
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: “Mesa diretora,
nosso saudoso amigo, parabéns pelo evento. Eu passei lá hoje, o trabalho está bacana. Os cabelos
estão brancos, mas a responsabilidade está aí. Vim falar sobre esse requerimento que fiz, porque
hoje a prefeitura de Venda Nova do Imigrante tem 10 máquinas retroescavadeiras, 3 máquinas
escavadeiras hidráulicas, 3 pás mecânicas, 5 patrol, 1 rolo, 4 tratores traçados. O prefeito e a
administração contrataram 2 empresas, uma que é a Viçosa, contratou o serviço de locação de
retroescavadeira, máquinas hidráulicas, trator, munk, e a outra foi a Belizário, de Conceição do
Castelo, do Júnior Belizário, que contratou o mesmo trabalho. Então, o requerimento é para saber
porquê que a prefeitura tem essa quantidade de máquinas, e contratar 2 empresas para fazer o
mesmo trabalho. Eu peço o voto de vocês, para esclarecer para população. O outro requerimento
é da questão das obras que estão paradas, foram licitadas e não deram continuidade. Se os cofres
públicos tiveram algum impacto, algum prejuízo. E sobre as 9 ruas que iam ser calçadas, só calçou
uma, vai ter que licitar de novo. Vila Barbosa, em 2021, ficava em R$ 244.000,00 para calçar aquele
trecho, e hoje o mesmo trecho fica, provavelmente, mais de meio milhão. Então, um requerimento
para informar para o município, se essas empresas estão recebendo e indo embora, e como está
sendo feito o trâmite. Obrigado”. Não havendo mais manifestação dos vereadores, o senhor
Presidente colocou em única votação, o Requerimento nº 045/2022, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão, o Requerimento nº
045/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo
aprovado por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o senhor Presidente, Vereador Marcio
Antonio Lopes, informou que iria se ausentar neste momento, pois estava acontecendo a reunião
referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Comunidade de Vargem Grande, a qual ele
pertence, e o mesmo iria participar. Assim, assumiu a Presidência o vice-Presidente, Vereador
Ivanildo de Almeida Silva, que convidou o Vereador Walace Rodrigues de Souza para compor a
mesa, o qual se recusou. Em seguida, o senhor Presidente passou para a TRIBUNA LIVRE, e
concedeu a palavra para ao Presidente da Diretoria do Montanhas Capixabas, LEANDRO
CARNIELLI, que fez o seguinte pronunciamento sobre a Feira de Turismo Rural – Ruraltures: “Boa
noite a todos. É muito prazeroso a gente poder falar de turismo aqui na nossa Câmara de
vereadores do município. O Marco Grillo aqui é uma pessoa que acompanhou esses processos
todos do agroturismo. Estamos nos referindo principalmente sobre a feira Ruraltures. Nós fizemos
a nacional, em 2019, foi um desafio enorme, aprendemos muito. 2021 não acontece, por causa da
pandemia. A 22 estamos aí, a estadual acabou ficando nacional. Diante daquilo que a gente
conhece no mundo do turismo, nós precisamos buscar sempre estar atento a novas demandas,
novas receitas, o que acontece no segmento. Hoje a gente tem um corpo técnico no Montanhas
Capixaba para fazer e desenvolver qualquer projeto e prestar conta. Isso é fundamental em
qualquer trabalho. Esse evento foi cativado anos atrás, íamos para São Paulo para receber o título
de capital nacional do agroturismo, há 30 anos atrás. Algumas feiras foram acontecendo. Hoje
pode-se dizer que Venda Nova se consolidou para trabalhar esta feira. Nós criamos uma estrutura
hoje nessa região, e a estrutura que se criou nessa região principalmente, ela nos permite que você
possa fazer um evento desses. Nós temos um grupo grande de pessoas que vem do Rio de Janeiro
trabalhar ali, porque você não acha mão de obra para marceneiro. Nós movimentamos a economia.
A melhor parte desta economia, e que essa feira está tratando, o assunto que está na mídia
nacional hoje, é falar de experiência, o turista quer experiência, ele quer conhecer a história. Nós
precisamos investir eternamente em cultura. Aqui nós fazemos bem já isso, mas quanto mais fizer,
ninguém vai reclamar não. Esse trabalho hoje vai se somando. Aquela pousada que abriu na Bela
Aurora, aquela que abriu na Betânia, aquele restaurante que foi abrindo. Estou ilhado por
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agroturismo, na nossa propriedade da família Carnielli, tudo em volta é agroturismo, todos os filhos
já estão lá na propriedade trabalhando. Geramos uma cadeia produtiva, que nos dá aquela grande
oportunidade de gerar os empregos de nossos filhos. Isso daí é um prato difícil para a gente saber
que ia acontecer, depois de 30 e tantos anos que o agroturismo começa. Nós temos programação
para trazer eventos já para o meio do ano que vem. O Rock In Rio é 2 de 2 anos, os caras são uma
máquina. Trabalham 20.000 pessoas naquele evento. No dia que você traz um evento para Venda
Nova, toda essa região aqui vai ser beneficiada, o hotel, vai vender gasolina, e por aí afora. Para
isso a gente tem que ter estrutura. Eu quero agradecer aqui imensamente a parceria que a
prefeitura dá, por exemplo, na questão de saúde. Você ter um hospital de referência aqui, é tudo o
que o turista quer ou que ele precisa. Então, a gente precisa atacar esses pontos. O nosso trabalho
tem que ser cada um fazendo uma parte, o voluntariado daqui é muito forte. Essa feira aqui é uma
feira de 1 milhão e meio, 2 milhões, e se fosse fazer em outro lugar, gasta 4 ou 5. Estamos criando
um espaço que ajude a quem quer vir, e fica fácil de a gente poder vender. Eu quero ver aquele
Polentão preparado para receber qualquer evento, está precisando de um projeto, eu sei que está
à caminho, mas nós precisamos colocar aquilo, porque nós já estivemos debaixo da chuva num
evento aí. Não pode acontecer isso, senão, não dá segurança. A prefeitura está aí junto com a
gente, e quero agradecer imensamente a parceria que tem com o Convention, com o Montanhas
Capixaba, em dar crédito para a gente, dentro daquilo que nós podemos fazer. Junto vem o Sebrae,
grande parceiro nosso, o governo do estado, através da Aderes, o Senar, o Sicoob, e tantos outros.
E todas as prefeituras em volta. Esses 10 participam, pois conseguimos criar uma sala de batepapo comum para nós todos, porque o mundo digital entrou em tudo, mas antes do mundo digital,
nós precisamos da ciência e da tecnologia. O mundo digital é 50% do que nós fazemos. Só se fala
disso, na experiência no mundo digital. Nós estamos trabalhando com 20 cafés, que as
propriedades podem receber, e cobram para fazer aquele trabalho, 20 cervejarias, que estão
espalhadas por todo o canto, para fazer a experiência. O turista quer conhecer mais. Na
propriedade lá nós recebemos principalmente alunos da Grande Vitória, e é um número enorme,
toda semana, um ônibus atrás do outro, vem para almoçar, vem para fazer compras também,
meninos novos, e é assim por diante. Quando você investe no pequeno, o resultado vai ser grande
depois. A experiência é levar um pouco disso, eu chego em Venda Nova, eu posso comer polenta,
porque polenta é uma atração nossa. Então, esses atrativos vão sendo alimentados por todos
esses grandes projetos que nós vamos fazendo, com o acompanhamento de como nós devemos
orientar nossos clientes, nossos sócios, a nossa base, que são as prefeituras, que participam
diretamente. Eu preciso estar atualizado com os dias de hoje, isso não é para amanhã. A notícia
de ontem já não é mais notícia hoje. Então, atentos a isso tudo, agradeço essa oportunidade de
estar aqui, e convido cada um de vocês para ser mais um nesta feira, que nós vamos receber gente
de todos os lados. E que a gente faça direito o nosso dever de casa. Quem tiver dúvidas, nos
procure, porque a gente pode tentar ajudar a responder aquela dúvida. E assim agradeço esse
momento, e espero contar com vocês todos. Vamos estar lá juntos esses 4 dias. Obrigado”. Em
seguida, o senhor Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e 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 comissão organizadora do 16º torneio entre famílias do Alto Caxixe me enviou hoje
uma mensagem, pedindo para eu divulgar o resultado do torneio. A receita foi de R$ 145.000,00,
as despesas foram de R$ 114.000,00 e obtiveram um lucro de R$ 31.000,00. Então, eu quero deixar
aqui, mais uma vez, registrado nessa casa, parabenizar toda a comissão organizadora, vou repetir
mais uma vez o nome deles, faço questão disso: Leandro Pravato, Riciele Silva, Lucas Bandeira,
Guilherme Baquete, Renan Dorzenone, Saula Dorzenone, Elvis Bellon e também a todos os demais
voluntários que participaram do torneio. Não foi um momento simplesmente de confraternização
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entre famílias, é um momento de valorização da cultura, dos nossos costumes, e o que nós vamos
passando para os nossos filhos, para as futuras gerações. Foi um torneio muito bem organizado
em todos os sentidos. Então, quero deixar meus parabéns registrados a todos. E tem mais um
detalhe, informaram que o lucro do torneio vai ser destinado para fazer melhorias no próprio campo
de futebol, e também tem um projeto de fazerem uma escolinha de futebol. Na hora que eu li esse
finalzinho, abri um sorriso, porque todos sabem da importância que eu vejo no esporte,
principalmente no futebol, que eu tenho uma afinidade, uma vivência muito grande. O futebol vai
muito além das 4 linhas. O futebol ajuda a educar, a formar o caráter, ensinamos nossas crianças
a aprender a perder, a aprender a vencer, a trabalhar em equipe. E tem um estudo, Vereadora Aldi,
vossa excelência, sem sombra de dúvidas, é a maior defensora do esporte em Venda Nova do
Imigrante, de todos os tempos, eu não falo só de Venda Nova, da emancipação para cá não, falo
de Venda Nova desde a colonização pelos nossos bisavós. Vossa Excelência é o ícone na
dedicação ao esporte em Venda Nova. E tem um estudo, Vereadora, não sei se Vossa Excelência
já ouviu falar, da ONU, que cada dólar investido no esporte, no futuro ele traz 3 dólares de economia
na saúde. Isso é fantástico. Por que eu ressalto isso? Porque muitas vezes a gente não dá a
importância devida ao esporte. Às vezes, quando se há a necessidade de fazer algum ajuste de
orçamento, um dos primeiros lugares que se pensa em tirar, é do esporte. Não que as outras pastas
não sejam importantes, todas são importantes. Educação não se fala, saúde não se fala, tanto é
que tem previsões mínimas na Constituição Federal, de investimento no orçamento nessas áreas,
e tem uma outra terceira, que eu acho que já deveria ter sido incluída há muito tempo, que é ação
social. Para mim está no mesmo nível de importância da saúde e da educação. O esporte, quem
teve o prazer de participar, de jogar, quem tem o prazer de conviver com o esporte, não é fácil,
caleja a gente de vez em quando, mas tenho certeza absoluta, falo por mim, que os resultados são
muito superiores, são prazerosas e compensam tudo. Por fim, quero deixar aqui os parabéns ao
presidente do Montanhas Capixabas Conventions Bureau, Leandro Carnielli, obrigado pela
explicação, falando aí dos investimentos, da importância do evento. Não tenho dúvidas que com o
know-how que vocês têm, vai ser novamente um sucesso, como foi o ano passado. Todos nós aqui
também temos que ressaltar sempre o trabalho, eu sempre faço questão de repetir, de todas as
associações, e o Conventions é uma delas. Esse é o grande diferencial de Venda Nova, junto com
o voluntariado. Venda Nova do Imigrante é o que é, graças a isso. Muito obrigado pelo trabalho. Se
Deus quiser, e eu estiver vivo, vou lá prestigiar e vai ser um sucesso. Parabéns e boa noite a todos”.
Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR FRANCISCO CARLOS
FOLETTO, o qual não estava presente no plenário. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a
palavra a VEREADORA ALDI MARIA CALIMAN, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite
senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Pastor, foi muito boa a sua presença aqui hoje, a essa parte é muito importante. Essa
ordem que Jesus deu para os discípulos: vão. Na hora que você estava lendo isso aqui, eu fiquei
imaginando essa ordem para nós brasileiros: vamos livrar o Brasil das garras do comunismo.
Vamos salvar as famílias, as crianças, vamos recuperar os valores. Então, eu senti isso na hora da
leitura. Olha os desígnios de Deus, Deus uniu os cristãos, evangélicos e católicos, nessa missão.
Temos uma missão unidos, para salvar o Brasil das garras do encardido. Nós vamos conseguir, se
Deus quiser, e ele quer, e nossa Senhora também. Vocês sabem que o Dom Pedro I, há 200 anos
atrás, antes dele proclamar a independência, ele passou lá em São Paulo, na Capelinha de Nossa
Senhora Aparecida, e consagrou o Brasil ao Imaculado Coração de Nossa Senhora da Consolação.
Todos nós brasileiros estamos abraçados por ela. E depois, a Princesa Isabel, quando ela assinou
a Lei Áurea, os grandes foram contra: a senhora nunca vai ser uma Imperatriz do Brasil. Ela falou
assim: eu não vou ser, mas eu passo a minha coroa a uma mulher, que vai cuidar do povo brasileiro,
que é Nossa Senhora Aparecida. Então, são todos evangélicos, cristãos. O Presidente, católico,
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unido com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, salvando o Brasil. Está nas nossas mãos assinar
embaixo e consagrar isso aí. A hora é agora, o momento é agora, a nação livre das garras do
encardido ou comunismo. Leandro, parabéns pelo trabalho seu à frente da Convention, não pelos
10 municípios, faz toda a diferença. Essa feira que está acontecendo aí é muito importante, essa
interação, conhecimento, ideias novas que vêm, soma, discute, isso é tudo evolução. Toda aquela
caminhada lá atrás foi muito importante. E hoje eu encontrei com o Jorginho, maestro da banda,
muito feliz. Ele convidou e falou assim: Dé, você vai lá assistir a gente, na sexta-feira nós vamos
apresentar às 20:30, a Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção. Ele é muito empolgado, ele faz
por paixão, por amor. E ele deu uma notícia muito boa, ele falou que já fizeram o levantamento de
preço, para usar aqueles 30 mil da emenda impositiva, graças a Deus está dando certo, para
comprar o material, os instrumentos para as crianças. Estão muito felizes, e eles agradecem. Então,
obrigado aí a Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, que está cuidando dos nossos meninos
da banda Pedrino Lorenção. Também teve no final de semana, a Secretarira de Agricultura realizou
lá, a sexta exposição nacional de orquídeas. Quando eu era criança, antigamente eles casavam e
moravam na família e eu morei na casa do Fioravante Caliman, que era o meu nonno, até os 5
anos de idade. E lá tinha uma estrutura, tinha energia própria, fazia açúcar mascavo, farinha, fazia
tudo lá. E ele tinha também um esmeril de fazer as coisas. O Augustinho Caliman e o Clementino
Caliman, meu pai, competiam quem fazia os melhores xaxim para cultivar, olha, lá de trás, de
orquídea. Então, o orquidário do Sávio Caliman, filho do Agostinho, começou lá, não foi de uma
hora para outra. E o meu o meu irmão, Luiz Carlos Caliman, ele também desenvolveu aqui. Então,
quer dizer, uma coisa que nasceu lá atrás, não nasce de uma hora para outra, tem toda uma
caminhada. Então, essa exposição já foi a sexta, e olha o movimento que teve. O doutor Aloízio
tem um hobby, ele é o médico infectologista, mas ele tem esse hobby de descobrir essência,
multiplicar lá, cruzar, e ter as melhores orquídeas. Tudo é riqueza que o nosso município tem aí.
Hoje aconteceu às 19:00 a missa do sétimo dia da Maria Rita Cevolane Camata. Ela nasceu no dia
13 do 5 de 62, e faleceu no dia 7 do 9, aos 60 anos de idade. Ela ficou lutando com uma doença,
essa doença ruim aí, o câncer, um ano e 7 meses. Então, eu vou pedir para o presidente fazer uma
moção de pesar para a família. Então, deixou 2 filhos, deixou uma netinha, e tem toda uma história
bonita de doação, de voluntariado na comunidade. E eu espero que Jesus e nossa Senhora
preencham esse vazio deixado pela partida dela. Eu acho que a os pais dela chamaram para esse
encontro lá definitivo com o pai. Então, a gente pede uma moção de pesar, para na próxima sessão
apresentar aqui para a comunidade. Erivelto, essa ênfase no esporte, quando eu aprendi lá no
internato, era um fiscal de rendas, que se doava para treinar a gente. E o lema dele, lá em 70, 71
e 72, que eu estudei lá, o lema dele era: dê uma bola para o seu filho, antes que o mundo lhe dê
bolinhas. Era o tema dele. Ele treinava a gente de graça. Eu aprendi lá, e depois a filosofia de Dom
Bosco valorizava essa parte do esporte. Na minha vida entendo o seguinte, viver é administrar
desafios. E a melhor maneira de aprender e administrar desafios, é praticando esporte, porque
você vai suar, você vai correr, você vai sentir dor, e é assim que é a vida, a gente tem que ir. Agora
voltou, esse presidente que está aí, com o Jebs. O Jebs é de 12 a 14 anos, e teve 5000 atletas de
12 a 14 anos. Esse ano vão ter 8000 atletas de 12 a 14 anos reunidos. Isso aí motiva a criançada,
ao professor de educação física a investir na criançada, nos fundamentos, preparar para a vida,
através do esporte. Se ele não for um campeão no esporte, vai ser campeão na vida. A gente tem
N exemplos aí. Venda Nova tem que ter o centro de fazer esse esporte, meu Deus do céu, o ginásio,
comprar esse aqui do Zandonade, fazer aí a pista de atletismo. A seleção capixaba a maioria era
de Venda Nova. E o pessoal queria saber porquê, que vocês não têm pista, mas tem resultado. A
gente tinha quem ajudava. Tinha um treinador de alto rendimento, de Vila Velha, a gente ia para a
marinha, explicava os testes, montava o treinamento e mandava na internet, e eu aqui
acompanhava. Queriam saber o segredo nosso, que era esse. Ia para a corrida da Festa da
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Polenta, aqueles meninos tudo uniformizado, direitinho, aquecimento. O pessoal ficava doido. A
gente promovia o município e a Festa da Polenta. Os turistas vinham aqui e eles sabiam que
estavam ajudando a comunidade. Nasceu desse trabalho voluntário, dessa energia toda, e por isso
que é diferente. Boa noite a todos e muito obrigada pela atenção”. Em seguida, o senhor Presidente
concedeu a palavra ao VEREADOR LUIZ RICARDO BOZZI PIMENTA DE SOUSA, que fez o
seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa
casa, público presente, radiouvintes e internautas. Quero também aqui, Leandro, parabenizar pelo
trabalho que vem exercendo. O turismo é uma área que precisa e deve, como o senhor tratou muito
bem aqui, continuar sendo explorado. A gente tem que melhorar a nossa casa, para que os turistas
sempre estejam satisfeitos com a vinda aqui. E digo isso com um anseio, porque no ano de 2020,
nós ganhamos o COI. Em movimento de exportação de café da nossa região, aumentou muito,
porque quando você consegue um título desse, você mostra para o Brasil, você mostra para os
exportadores, que a nossa região é produtora de cafés especiais. Então, o turismo está totalmente
ligado. O turismo ele está em todo o setor, está no setor de hotelaria, pousada, restaurantes, café,
abacate, que hoje tem um movimento promissor para exportação. Vejo uma grande quantidade de
produtores rurais plantando, com o intuito de exportar o famoso avocado, e isso faz com que a
nossa região comece a ganhar corpo e estruturação. Parabenizar pelo trabalho que vem exercendo
juntamente nessa situação. Outra situação que outros vereadores citaram aqui nessa casa, mas a
gente não pode deixar esquecer, é sobre SML, que foi inaugurado em Venda Nova. Isso é um
trabalho extremamente importante, porque antes os corpos tinham que ser levado a Cachoeiro, era
um transtorno muito grande. Quero parabenizar o executivo, todos os envolvidos, polícia civil,
porque hoje lesões corporais são apuradas em Venda Nova, violência sexual, exame cadavérico e
recolhimento de cadáveres. Então, isso é extremamente importante, porque a nossa comunidade
cresce, a nossa região cresce. Não atende só Venda Nova, atende 13 municípios da nossa região.
Quero também aqui fazer um lembrete. No ano de 2011, o vereador Davi Minete e o vereador Valdir
Dias fizeram uma indicação quanto a fazer a confecção do IML. Demorou, 11 anos depois, mas eu
fico muito grato em ter nobres vereadores, que já passaram nessa casa, que já previam essa
dificuldade e tentavam, juntamente com o executivo, fazer com que a nossa população sofresse o
menos possível. Também trago a essa casa, que durante esse início de semana fui procurado com
relação ao parquinho do São João, vereador Wallace, que infelizmente hoje encontra-se com o
fundo de areia, está aparecendo algumas pontas de cimento. Então, pontualmente fui ao secretário
André Luiz Pretinho, e ele posicionou que vai ser feito o piso naquele local. Então, eu peço um
pouco de compreensão dos usuários. E a gente está cobrando melhorias, porque essa é a nossa
função. Está pegando a demanda, buscando como está o posicionamento da Secretaria, e está é
trazendo a resposta à população. E para finalizar, quero agradecer a presença aqui, pastor, é
importante a gente trazer a fé, a religião à política, porque se a gente utilizar a essência da religião,
a essência do cristianismo na política, a gente vai longe, porque Deus é amor, Deus é compaixão.
Então, se todo gestor, todo Vereador, todos que englobam uma gestão pública, um poder público,
tiver amor e compaixão, nós teremos condições de fazer os melhores projetos. O ter amor ao
próximo, é entender e se colocar na situação do seu próximo. Muito obrigado pela presença. Boa
noite a todos”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO
ANTONIO GRILLO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas
vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e internautas. Senhor
Presidente, eu vim aqui acompanhar a fala da vereadora Aldi, com relação a dona Maria Rita
Camata. Dizer que realmente foi uma pena, quem conhecia a Rita sabia que não precisava
aparecer para ajudar os outros. Sempre trabalhando, trabalhando muito, criou uma família bonita.
Fica aqui minha solidariedade também e um abraço ao Camata, que é um amigo pessoal também.
Então, fica o registro. Queria também parabenizar os organizadores da festa da orquídea do final
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de semana, um evento muito bacana, muito bonito. Mostra o potencial de Venda Nova, fantástico,
ligado a esse produto, e, enfim, e o potencial de turismo, geração de trabalho e renda. Também
quero cumprimentar a comunidade de São Roque, pela grande festa que teve no final de semana.
Agradecer aqui ao pastor Carlos pela oração, isso revigora a gente, muito obrigado pela sua vinda
aqui. Também quero cumprimentar a família do vereador Lacraia, está todo mundo aqui, esposa,
neném, o menino. Cumprimentar de público também o Noel, Marcelo, Andréia Rosa, Carla Terra.
Queria também parabenizar o Leandro. O Leandro falou que a gente já esteve em São Paulo
algumas vezes, foram algumas vezes, não só em São Paulo, no Brasil, carregando uma caixinha
nas costas, com máquina de café expresso, levando folheto, produto, mostrando Venda Nova do
Imigrante, vendendo. Isso era um negócio que parecia que não tinha fim, e a gente vê hoje a
posição que Venda Nova do Imigrante se encontra, dentro de um território de montanhas, que hoje
o Convention representa 10 municípios, mas a gente tem outras regiões com potencial igual
próximo aqui, a região dos Imigrantes, a região do Caparaó, e gente vê a importância desse turismo
que vai ser apresentado nesse final de semana, com a experiência, a vivência, que a gente pode
conhecer os empreendimentos. Vai conhecer um pouco do que o Brasil está fazendo, porque a
gente tem gente do Brasil aqui, além do Espírito Santo. Nós estamos com o Sebrae de São Paulo,
com o diretor Ivan, a Ana Modesto, que é lá de Brasília, do Ministério do Turismo, que vai falar para
a gente, também a secretária de turismo do município de Bonito, que talvez é o maior destino de
experiência que tem no Brasil hoje, um modelo a ser seguido. Bonito é referência, que todo mundo
busca hoje, que é a Juliane Salvatore. Então, é importantíssimo, todo mundo vai ter acesso
programação e que possa chegar lá. Além deles, são 156 estandes que tem dentro do evento,
locais, da região, do estado e do município. Eu vou citar um exemplo de um estande que está aí,
de 2019, o cara veio meio que na marra, que não queria vir, lá de Montanha, que é o Rafael, que
tem um produto que chama IG 56, que trabalha com carne de sol. De 2019 até hoje o Rafael vem
uma vez por mês em Venda Nova entregar carne, que ele arrumou cliente em 2019, e todo mês
ele vem aqui fazer entrega. Esse mês ele não vem, porque vai estar na feira. Temos experiências
locais importantes, com açúcar mascavo, com o Tarcício Falqueto e a equipe dele, que vai estar lá
preparando, como na vez passada. Falei do Leandro, da Andréia, preciso de falar do China
também, lembrar aqui também da Agrotures, do Luciano Stelzer, do prefeito Paulinho Mineti, que
tem dado apoio total aí ao evento, que tem toda uma equipe que ajuda, o Sebrae, com o Pedro
Rigo, com o José Eugênio, o Senar com a Letícia, o Senac com o Bruno Emílio, o governo do
estado com o governador, o Hugo da Aderes, o Sicoob, todos eles. Finalizando, queria falar um
pouquinho bem rápido aqui da expedição tropeira, um pouquinho que eu ajudo, como voluntário. A
expedição esse ano está com 40 componentes, estão chegando hoje na fazenda São Sebastião,
em Durandé, Minas Gerais, são 35 tropeiros, 5 no apoio, são tropeiros e componentes de 17
municípios. Tem gente de Bom Jesus do Norte, de Anchieta. Na verdade, a expedição é um negócio
que não é de Venda Nova, não é da Agrotures e não é do Convention. Muita gente está usando o
nome dela, surgiu lá atrás, por uma sugestão e iniciativa do José Hamilton Ribeiro, jornalista da
Rede Globo, todo mundo conhece, e o propósito era levantar os caminhos de tropa do Espírito
Santo e do Brasil, e junto com os caminhos de tropa, levantar a história, a culinária, levantar os
costumes, levantar a religião. Curiosidade, que nesse ano tem 2 padres participando da expedição
montados, o padre Antônio de Conceição do Castelo, que não vai fazer o trecho inteiro, uma parte
de Conceição, do Emboque até Venda Nova do Imigrante, e o outro é padre Francisco Melo, que
esse vai fazer o trecho inteiro, já está em Durandé hoje, para chegar no sábado à tarde aqui em
Venda Nova do Imigrante. A chegada vai ser as 4 horas da tarde, no Polentão. Tem todo um
momento de religiosidade, que que acompanha isso. Fica esse registro, um convite, parabenizar.
E ainda queria falar com relação à expedição, que ela está aí sendo liberada, mesmo com a
dificuldade de estar presente, mas está sendo liberada pelo José Nilton, o Pelé, motorista da
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Prefeitura, que tem uma liderança aí com essa turma, que acaba organizando e colocando o
pessoal para andar. Fica um agradecimento especial também ao Pelé. Finalizando, já conversei
isso com o Erivelto, a gente já tratou disso aqui em tribuna, eu queria levantar dois pontos
importantes com relação à Venda Nova do Imigrante. Um é a questão do centro de eventos Padre
Cleto Caliman, da gente refazer realmente o centro de eventos Padre Cleto Caliman. O prefeito
acho que tem essa ideia, tem trabalhado isso, a Carla acho que já trabalhou isso também lá, que
era melhorar o centro de eventos Padre Cleto Caliman, para receber de fato eventos. Esse é um
diferencial importantíssimo, pois, como você disse, já tem grandes eventos captados para o ano
que vem, depende de pequenos detalhes, de segmentos importantes que não tem na região, que
vão estar vindo aqui para Venda Nova do Imigrante, com a liderança do Convention, do Leandro,
do China e da Andreia. E o outro grande desafio nosso, esse sim eu tenho falado com o Erivelto,
da gente cuidar do Lago do Alto Bananeiras. É tratar essa última fronteira do turismo de montanha
do nosso município, a gente tem uma região que já está cuidada, entre aspas, porque a gente fala
aqui que é a região dos lagos ali do Caxixe, a Rota dos Lagos, vai um pouco para o Braço do Sul,
Caxixe, que já tem uma discussão sendo feita, mas a gente precisa tratar do Alto Bananeiras. A
gente pega desde a Lavrinhas, esse maciço que pega a Pedra do Campo, ali na divisa, com vários
municípios, Afonso Cláudio, Conceição, Venda Nova. É interessante, a Pedra do Campo talvez
seja o único lugar do estado do Espírito Santo, que a gente tem nascente para 3 bacias
hidrográficas. A gente tem água que nasce ali para Rio Jucu, que vai abastecer Vitória, nasce para
Guandú, que vai a Afonso Costa e vai chegar em Colatina, e para o Itapemirim, que é a maior parte
do município de Venda Nova do Imigrante, e é uma das nascentes do rio Itapemirim. Mas o lago
precisa disso, uma referência dentro dessa história de experiência. Temos grandes produtos lá em
cima, Socol, agora nós temos o azeite de abacate, que é um sucesso, vai estar na Ruraltures com
um estande, passei lá ontem um pouquinho, e vi lá a marca dos irmãos Peterle, com o azeite de
abacate, e a gente precisa tratar disso. A gente precisa discutir qual é o modelo que a gente vai
aplicar no Alto Bananeira, quais os investimentos que podem ser feitos, como que a gente vai tratar
o entorno daquele lago, qual o uso da margem daquele lago. hoje tem uma discussão de legislação,
se é de 100 metros, pode ser de 30 metros, pelo uso misto. Eu acho que a gente tem que colaborar
com isso. São coisas que tem a cara da Câmara, que a gente pode tratar muito bem disso e botar
isso para andar. Essa é a minha fala. Parabenizar, Leandro, pela coragem. Como você disse, os
valores não são pequenos, a gente sabe que é alto de uma feira dessas, e fazer um convite especial
para quem está me ouvindo. Acho que Venda Nova do Imigrante tem uma oportunidade grande de
estar lá para conhecer tudo o que tem de história, de experiências no meio rural, não só de Venda
Nova, mas da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor Presidente,
obrigado a todos e boa noite”. Em seguida, o senhor Presidente passou a mesa para a PrimeiraSecretária, para fazer uso da Tribuna. Em seguida, a senhora Presidente concedeu a palavra ao
VEREADOR IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Senhora
Presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas, em especial minha companheira Carla Caliman, que está aí, Andreia, esposa e filhos
do vereador Wallace Rodrigues, Marcelinho, Margarida, Noel. Senhora Presidente, eu venho aqui
parabenizar a comunidade de São Roque, todas as pessoas envolvidas, o poder público que
também ajudou, pela 22ª Festa do Café Arábica, que aconteceu nos dias 10 e 11, sábado e
domingo passados. Uma belíssima festa, com um toque especial esse ano. Foram feitas algumas
mudanças na festa, mas a festa ficou muito maravilhosa. Você vê a comunidade sempre unida. Eu
pude fazer parte da diretoria por 2 mandatos, e a comunidade continua com a mesma identidade,
de fazer o melhor a cada ano. Parabenizar a comunidade e a todos os envolvidos participantes lá.
Leandro veio aqui fazer a menção da Ruraltures, é presidente da diretoria do Montanhas
Capixabas, do Convention. Já passei lá por perto, já vi que é uma estrutura belíssima. Tenho
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certeza que todo o dinheiro que foi investido ali, é um dinheiro que vai ter retorno, porque traz
conhecimento, traz novas tecnologias, traz contatos, pessoas do país todo, a gente não sabe a
confirmação de todos que estão, mas tem pessoas do país todo aí, que também vão visitar a feira,
não só os estandes que estão lá, fazendo a demonstração dos seus produtos, mas também as
pessoas que vão vir para ver o turismo que está sendo oferecido na feira, apresentado lá na feira,
a gastronomia que lá vai se praticar, e falar também das nossas cervejas artesanais, que vieram
para enriquecer o turismo da nossa região, e a gente está vendo que veio para somar, e muito,
para o turismo regional e para o turismo no estado do Espírito Santo. Quem não gosta de tomar
uma cervejinha, ainda mais artesanal, aproveita e já passa nos estabelecimentos, compra os
petiscos e tudo mais. E tem o café, tem até a cerveja de café também, para quem gosta muito de
café e aprecia uma cerveja artesanal. Parabéns desde já, Leandro. Está aqui a Andreia, um ícone
do Montanhas Capixabas, sempre à frente, sempre ajudando junto a promover esse evento. Tenho
certeza que vai ser um sucesso, porque vocês sempre dão o melhor para a sociedade, fazem
acontecer as coisas da melhor forma possível. Tenho certeza que que não vai ser diferente esse
ano. Então, já parabenizo de antemão ao senhor, parabenizando todos os envolvidos, pessoas do
Conventions, as pessoas que ajudaram como apoio, patrocínio, porque o evento também existe
gastos. As pessoas que patrocinaram esse evento, eu tenho certeza que não jogaram dinheiro fora,
investiram ali. Então, já ficam meus parabéns, e convido a sociedade de Venda Nova, do dia 15 ao
dia 18 de setembro, a estar lá no centro de eventos Padre Cleto Caliman com a sua família, né
também prestigiando esse evento, mostrando força e união dessa cidade, como sempre teve nos
eventos sociais, como bem o Leandro aqui falou, é um exemplo da minha comunidade, da Festa
do Café, da Festa da Polenta, das festas que acontecem, festas Junina de São João, Festa do
Tomate. Aqui as coisas acontecem, o voluntariado é a marca da cidade. Então, eu acredito que a
sociedade irá participar e prestigiar esse grande evento na nossa cidade. Também quero aqui
ressaltar o concurso nacional de orquídeas que aconteceu em Venda Nova. Estive lá no domingo,
pude apreciar aquelas belíssimas orquídeas. Parabenizar todas as pessoas ali envolvidas, as
pessoas que têm aquilo como hobby, tem aquilo também como fonte de renda, e as pessoas fazem
aquilo por amor. Pude também estar conversando com o Aloísio Falqueto, uma pessoa que também
é um investidor em laboratório, de melhoramento genético desses materiais que são coletados das
orquídeas, para fazer a incubadora dessas orquídeas, para que tenha um maior aproveitamento e
também melhoramento genético. Olha como Venda Nova do Imigrante está crescendo em vários
segmentos. Venda Nova é diferenciada pelo trabalho, com certeza. O Leandro sabe, porque o
Leandro é um dos pioneiros aqui no agroturismo, a fazenda Carnielli já levou vários prêmios, e vai
continuar levando prêmios por essa marca, de ser pioneiro. O nome de vocês lá, desse trabalho
pioneiro, a gente manda um abraço, parabenizando todas as pessoas que estão em volta do
agroturismo em Venda Nova do Imigrante. E nós estamos aqui nessa casa para apoiar qualquer
iniciativa nesse sentido. Só isso, senhora Presidente, agradeço a todos aqui presentes, e se Deus
quiser a Ruraltures vai ser um sucesso de novo. Parabéns aí, Leandro”. Em seguida, o senhor
Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR WALACE RODRIGUES DE SOUZA, que fez o
seguinte pronunciamento: “Em nome da minha esposa, dos meus filhos, quero deixar um boa noite
aos radiouvintes, internautas, público presente na casa, e todos os funcionário público que exercem
a função na Prefeitura, desde o prédio até lá na garagem, que estão de parabéns pelo esforço,
dedicação e o trabalho que vem trazendo para o nosso município. Leandro, também quero te
parabenizar por esse belíssimo trabalho, não só você, quanto o Marco Grillo e a Andreia. Vocês
são pioneiros nessa programação da Ruraltures. Então, eu venho parabenizar vocês por isso,
ambas as partes todos ficarem bem beneficiados, as hotelarias, os comércios, as pessoas físicas,
até os munícipes. Pastor Carlos, quero te parabenizar por essas falas bonitas. Eu acho que essa
casa precisaria de mais vezes, está carregada. Então, eu acho que se a gente começar a praticar
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também, é um bom exemplo para todos. Daqui flui para qualquer canto do município, e todos vão
aprender. Venho agradecer, Presidente, ao Gilberto, que imediatamente após a minha fala de
semana passada, ele foi até a minha comunidade, atendeu, fez a limpeza da rede de esgoto que
tantos esperavam, mas eu também gostaria de puxar a orelha, porque a comunidade também deixa
a desejar, não só lá, em vários outros lugares, porque o acontecimento não é só lá. Então, eu quero
deixar um lembrete, e deixar como indicação, servidora Chris, que a prefeituras crie panfletos de
conscientização, de limpeza em beira dos rios, até as redes de esgoto, na beira da sua casa. Foram
lá, fizeram a limpeza, e tiraram uma vara de anzol de dentro da rede esgoto, uma sacola, pedaço
de calça jeans. A gente faz a parte da gente, mas gostaria que o munícipe também fizesse a parte
deles. Eu acho que se todo mundo cuidasse, não haveriam tantos problemas. Boa noite Noel, você
sempre está presente na casa. Eu fico muito feliz quando você vem cá, e toda vez você passa na
borracharia, a gente sempre bate um papinho. Minha fala hoje é curta, Presidente, porque já estou
de retirada com a minha família. Quero parabenizar a todos. Leandro, desculpa a minha ignorância,
a todos da casa, eu já vou me retirar, que não estou muito legal hoje não. Muito obrigado, fiquem
com Deus todo mundo”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR
MARCO ANTÔNIO TORRES NASCIMENTO, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite
senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Quero deixar uma indicação aqui, em nome de todos os funcionários que trabalham na
coleta de lixo. Acho que deve ser a terceira vez, mais ou menos, que eu estou fazendo isso, e
principalmente em nome do Marcelinho, que há muitos anos trabalha nessa coleta, faz um trabalho
excelente, brilhante, junto com seus colegas de trabalho. E já pensando na comunidade, e também
no turismo, Leandro, presidente das Montanhas Capixabas, que nós precisamos, cada vez mais,
de uma cidade mais limpa, da nossa casa cada vez mais limpa, que é o nosso município, para a
chegada do nosso turista aqui, quando ele está por aqui, e vê nossa cidade limpa, nossa casa.
Então, quero fazer a indicação para a coleta do lixo, que já passou da hora, mais uma vez eu volto
a falar, a coleta de lixo ser feita à noite, por vários motivos. Um deles, primeiro, o lixo hoje, em
alguns bairros, está confrontando o lixo seco com o lixo úmido. Os meninos chegam lá, na hora de
colher o lixo úmido, não sabe se é lixo seco, se a lixo úmido, às vezes perde tempo separando.
Outra coisa, o caminhão que faz a coleta do lixo, senhor Presidente, ele passa depois do varredor
de rua. Normalmente, o Marcelo está aqui, se eu estiver mentindo, eu quero que ele levante a mão,
porque ele não pode se posicionar, mas só levantando a mão, não pode se posicionar com
palavras, mas pode levantar a mão dizendo que eu estou mentindo, normalmente acontece, não
por erro deles, mas por uma sacola frágil, quando eles pegam a sacola, rasga e cai lixo no chão. E
eles não tem tempo, não tem como coletar aquele lixo que caiu no chão, e aqueles lixo fica
espalhado na rua. O varredor vai passar depois? Não, o varredor já passou, quem passa depois é
o coletor. Está errado, o coletor tem que passar primeiro, colhendo o lixo, depois o varredor. E
aquele lixo que fica no chão? É cachorro, é rato, é barata, é tudo. Isso é lógico. Ah, nós temos uma
dificuldade muito grande de fazer o lixo à noite, dentro de Venda Nova, por causa da coleta de lixo
no interior. Gente, meu Deus do céu, são poucos municípios do nosso estado que trabalham com
2 coletores de lixo na traseira do caminhão, 2 pessoas colhendo o lixo, poucos, e Venda Nova está
entre esses poucos. A maioria é com 3, porque o trabalho não é fácil, os meninos tem que correr
demais, o dia todo. Tem que ser 3 ali atrás. Se colocar 3 homens ali atrás, para fazer essa coleta
de lixo, sair às 16:00, segunda, quarta e sexta, porque vai trabalhar à noite, não pode trabalhar na
noite seguinte, para fazer o lixo do interior, vai chegar aqui às 19:00 no máximo, e entra fazendo a
coleta da cidade. Vai terminar por volta de 2 horas da manhã, deu a carga horária deles tranquilo,
não excedeu. 2 horas da manhã, quando essa equipe estiver acabando a coleta de lixo, o varredor
está chegando para varrer as ruas, e a cidade vai ficar muito mais limpa. É tão simples. Sem falar
em uma outra coisa, nós não temos trânsito em Venda Nova. Olha Venda Nova meio-dia, 7 horas
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da manhã, às sexta-feira, às 16:00, aqui no centro de Venda Nova, já virou um caos. Entra com um
caminhão 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, naquela rua da Curbani, rua Ana Mineti, para
fazer uma coleta de lixo. Estacionamento dos 2 lados, o caminhão passa com distância de 5
centímetros, no máximo 10, de cada carro, para a gente conseguir passar, criando um transtorno.
A gente tem que atravessar o caminhão no meio da rua, porque tem muito lixo, e não tem como
parar o caminhão dentro da rua, porque fica longe para os meninos pegarem. Você tem que
atravessar o caminhão e parar todo o trânsito, nas avenidas principais, Bethânia é uma delas. No
centro a gente tem que andar com o caminhão em cima da ciclovia. Se for à noite não tem nada
disso. Até quando que nós vamos ver esse lixo sendo coletado durante o dia, e com clareza, que
a noite é muito melhor, é mais eficaz. Pastor Carlos, sua benção, maravilha a palavra de hoje, que
o senhor trouxe para nós nessa noite, Glória a Deus, amém. Já parabenizei o Leandro. Vereadora
Dé, quando vossa excelência fala do esporte, e eu não tenho dúvida nenhuma, é uma lendária, é
uma lenda viva no esporte de Venda Nova vossa excelência. Meu respeito, meu carinho, e até
penso o seguinte, que não só essa administração, mas todas que vierem, devem te ouvir com mais
carinho, com mais cuidado, com mais respeito, porque quando vossa excelência fala do esporte,
fala com amor. Então, deveriam te ouvir mais. E parabéns, Vereador Erivelto, quando trouxe para
essa casa de leis, informações verídicas do esporte, da economia que traz na saúde, quando as
pessoas praticam esporte, principalmente desde de novos, desde de jovens. E hoje estou muito
feliz pelo seguinte, da última semana, mais uma vez, muito feliz, porque ficou claro para mim, que
eu não preciso, de forma alguma, ser Vereador. Eu tenho que continuar estando aqui fazendo o
papel do Vereador, que é diferente do “viriador”. O vereador é aquele que faz projeto de lei, aquele
que cobra, aquele que fiscaliza. E eu estou muito feliz por isso, com a última semana. E o “viriador”
é aquele que fica lá na virilha do Prefeito, para lá e para cá. Mais uma vez eu falo, eu não preciso
ir no gabinete de Prefeito, e nem vou, para pedir as coisas para ele, nem muito menos para
secretário. Relatos da comunidade do Camargo, que me ligaram, várias pessoas até postaram
depois, quem fez, quem me chamou lá, postou depois, compartilhou meu vídeo e do vereador
Márcio Lopes, presidente dessa casa, que mais uma vez quero agradecer, que no Sete de
Setembro, no feriado, ao invés de ficar em casa, ir passear, ou fazer alguma coisa, foi comigo até
na comunidade, para a gente mostrar o que estava acontecendo lá. E com relatos de moradores
de lá, de que o esgoto tinha mais de 3 meses, com aproximadamente umas 20 crianças naquela
rua, menores de 10 anos, pisando naquele esgoto, entupido lá. Nós fizemos o vídeo na quartafeira, e na sexta-feira foram lá e resolveram o problema. Quero agradecer por terem ido resolver.
Mas por que não fez antes? Deixou aquela comunidade sofrendo, aquela catinga, aquele mau
cheiro insuportável que estava lá, vendo as crianças pisando naquilo lá. Falei da iluminação pública
aqui, as lâmpadas queimadas. O dono da empresa que está fazendo o trabalho mandou um áudio
para mim. Olha como que minha fala é maravilhosa, como eu estou feliz de vir aqui para essa
tribuna cobrar. Então, fica claro que eu não preciso ir atrás do prefeito não, atrás de secretários
não. Vou continuar fazendo o papel dessa forma, e quero parabenizar. Estão colocando as
lâmpadas lá, colocando os braços lá, em frente ao cemitério, onde que eu falei, e vai ficar uma
maravilha, mas porque vim aqui e cobrei. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. Não preciso ficar
lá puxando para lado de ninguém, eu só preciso puxar para o lado do povo, puxar para coisa certa.
E dizem que a gente nunca pode usar a palavra nunca, mas vou usar, senhor Presidente. Nunca
vão me ver do lado de pessoas que têm coragem de fazer o projeto 08, criando um conselho
superior a eles, que iam receber por cada reunião, para avaliar a eles próprios, o trabalho deles, e
o conselho era eles próprios. Parabéns Carla Caliman, pelo seu trabalho, mais uma vez, à frente
da Secretaria de Turismo de Venda Nova. Quando aceitou o desafio, sabia do salário, chegou lá e
não usou em momento algum de querer melhorar isso para vossa excelência. Desculpa chamar de
vossa excelência, mas é assim que eu chamo o pagador de impostos, porque eu falo que todos
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que pagam impostos, todo mundo paga, eles que tem que ser chamados de excelência, e não eu,
que recebo o salário pago por eles. Então, por isso te parabenizo, porque quando aceitou o desafio
de ser secretária de turismo, sabia do salário, e em momento nenhum usou de alguma forma para
tirar vantagem, para ter algo mais. A pessoa pega um cargo, sabe do valor de salário, igual nós
sabemos aqui, quando coloquei meu nome à disposição, eu sabia do meu do salário de Vereador.
Aí, quando chega aqui, eu vou fazer algo para aumentar o meu próprio salário? Nós vamos montar
uma comissão aqui, para avaliar a nós próprios, e nós vamos ganhar por isso? E nós mesmos
vamos nos avaliar? Nunca, nunca, nunca, vão me ver do lado dessas pessoas. E outra coisa, pastor
Carlos, Deus deixa sinais para nós, principalmente através da bíblia, a gente vê os sinais. Meu filho
tem 3 anos e 8 meses, vai fazer agora. Quando eu saio com meu filho à noite, no quintal, para
poder mostrar a lua, e o céu às vezes está tapado, coberto de nuvens, e ele fala bem assim: papai,
vai chover. Porque ele já entende o sinal, quando está com nuvem no céu, de que vai chover. Os
sinais estão claros na política também. E neste momento eu faço um apelo ao povo vendanovense,
os sinais estão aí. Votar em qualquer pessoa que hoje está pleiteando um cargo político, do lado
da atual administração, nada mais é do que jogar seu voto fora. Simplesmente isso. Obrigado e
boa noite”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao Presidente da Diretoria do
Montanhas Capixabas, LEANDRO CARNIELLI, para fazer suas considerações finais: “Turismo é
bom por causa disso, é uma cachaça que envolve, a gente esquece do momento. Quando está
tendo turista, eu costumo dizer que eu não sei qual é a hora de almoçar. É um assunto envolvente.
Quero agradecer toda essa preparação que vocês também fizeram aqui, a demonstração do
interesse por esta feira. Na nossa diretoria tem a Ana Venturim e o Sérgio, que é um advogado, e
tem mais 50 ou 60 que fazem parte desse conselho geral. Eles que nos dão o guia, que nos orienta.
Tem gente de todos os segmentos. Segunda-feira que vem começa a do ano que vem. É 1 ano,
não tem como fazer com menos tempo. A gente tem que agradecer essas pessoas que se dedicam.
O China usa uma expressão muito interessante, inclusive morreu a Margaret Thatcher. Nós,
diretores, funcionamos igual Margaret Thatcher, quem executava era a Andreia, os meninos lá que
trabalham com a gente. Uma equipe formada e boa, você tem resultados. Ser voluntário, que falouse muito hoje aqui, é doar seu tempo nobre, e não aquele que sobrou. Você deixou de fazer coisa
principal sua, e você foi fazer aquele trabalho. Aquele tempo que sobra, não vou fazer ser voluntário
porque sobrou tempo. A gente deve fazê-lo, porque o resultado é melhor e o interesse é de todos.
Espero ver vocês todos na feira. Agradeço mais uma vez o poder executivo. Juntos nós faremos
melhor ainda do que foi. Obrigado”. Em seguida, o senhor convidou o Pastor Samora, para realizar
uma benção final e convidou a todos para ficarem pé. Não havendo mais nada a ser tratado, o
senhor Presidente declarou encerrada a Sessão às 20 horas e 44 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 e pelos demais Vereadores,
concordantes com seu conteúdo.
MARCIO ANTONIO LOPES – Presidente
IVANILDO DE ALMEIDA SILVA – Vice-Presidente
ALDI MARIA CALIMAN – 1ª Secretária
WALACE RODRIGUES DE SOUZA – 2º Secretário
ERIVELTO ULIANA
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