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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos 20 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 a Vereadora
Aldi Maria Caliman, para proceder a leitura do Evangelho de Lucas, Capítulo 08, versículos 19
a 21 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 13 de
setembro 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: Ofício Gabinete nº 482/2022, oriundo do Prefeito Municipal,
Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, o qual encaminha, em anexo, o Projeto
de Lei nº 080/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera as leis nº 1.420/2021,
que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 - LDO
e nº 1.447/2021, que que estima a receita e fixa a despesa do município de Venda Nova do
Imigrante, para o exercício de 2022; Moção de Pesar nº 018/2022, de autoria do Poder
Legislativo Municipal, pelo falecimento da senhora Maria Rita Cevolani Camatta;
Requerimento nº 046/2022, de autoria da Mesa Diretora, a qual requer a inclusão em regime
de urgência, para o Projeto de Lei nº 061/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
altera a Lei Municipal nº 1.271, de 29 de novembro de 2017, que dispõe sobre o novo
perímetro urbano do distrito do Alto Caxixe, município de Venda Nova do Imigrante, e das
ilhas urbanas de braço do sul, Chácaras Califórnia e São José do Alto Viçosa, através de
coordenadas geográficas, e para o Projeto de Lei nº 063/2022, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que altera a Lei Municipal nº 1.382, de 24 de agosto de 2020, que institui o Plano
Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências; Indicação nº
062/2022, de autoria do Vereador Marco Antonio Grillo, o qual indica o Chefe do Poder
Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, para que analise a
viabilidade de desapropriar a área da sede administrativa do Colégio Salesiano, neste
município; Indicação nº 063/2022, de autoria do Vereador Marco Antônio Torres Nascimento,
o qual indica o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo
Schettino Mineti, para que seja feita a coleta de lixo durante a noite, nos seguintes dias da
semana: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no perímetro urbano, e segunda-feira e
quarta-feira nos interiores do município, iniciando às 18 horas; Indicação nº 064/2022, 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 proceda campanha
com panfletagem, para conscientização da importância de preservação do meio ambiente,
neste município. Em seguida, o Senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE 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. Senhor Presidente, comentei com vossa excelência
hoje. Fiz uma indicação que foi lida aqui, para o prefeito municipal, e eu até adiantei um pouco
dessa conversa com ele pessoalmente, e o objetivo da indicação, na verdade, era tornar público,
já que a gente não está pedindo para analisar uma possibilidade, dentro das possibilidades de
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prefeitura e realmente da necessidade. A sugestão era que o prefeito analisasse, a equipe da
Prefeitura, a possibilidade de desapropriar aquele prédio da frente, administrativo, do colégio
Salesiano, aonde que era o escritório do padre Cleto, onde funcionou toda aquela parte
administrativa. A vereadora Aldi certamente conhece muito ali, tem sua vida muito ligada ali. A
gente tem uma parte de colégio, que já funciona normalmente, que é o Fioravante Caliman, que
usa o ginásio, usa o pátio, mas tem aquele prédio da frente, que o Salesiano alugou recentemente
para uma firma, que eu não tenho nada contra a firma. Então, está parado, já venderam uma área
próxima ao clube, também para uma firma, que é sempre bem-vinda, mas não tem história aqui, e
os Salesianos não estão mais em Venda Nova do Imigrante, eles não têm mais vínculo aqui, a não
ser as questões de patrimônio. Então, hoje quem cuida aqui são os diocesanos, segundo meu
presidente Márcio Lopes colocou, e a gente está tendo algumas sugestões de cobrança. Posso
citar uma aqui, que é do Ediano Mauro, doutor Ediano Mauro, Bill, que me cobrou e sugeriu que
pudesse analisar isso, inclusive ele se colocou à disposição de fazer uma agenda com a inspetoria
de São João Bosco em Belo Horizonte, que é responsável por esse patrimônio. E a ideia é que o
município possa avaliar essa possibilidade de desapropriar aquela área, desapropriar a área que
está aquele prédio da frente, que está sem uso, e a área dos banheiros, que na época funcionou o
Nac em baixo. A parte do banheiro pode reformar e fazer algum atendimento público, mas essa
parte da frente, entre outras coisas, eu, pessoalmente, pela amizade que eu tinha, pelo contato que
eu tinha, acho que merecia como um memorial para o Padre Cleto Caliman. O Padre Cleto tem
uma história importantíssima em Venda Nova do Imigrante, vários benefícios que estão aqui hoje,
entre Correios, hospital, festa da polenta, uma série de coisas, passaram por ele. Então, eu acho
que a gente não pode perder essa memória do local dele, do escritório dele, da presença dele, e
também aproveitar o prédio para outras atividades, até para a parte cultural nossa, Secretaria de
Cultura, enfim, entre outras tantas utilidades. É só isso sugestão, eu acho que vale uma reflexão
sobre isso, uma reflexão melhor. A gente sabe que a área pretendida, sugerida, que está em anexo
aí, é em torno de 2200 m², uma medida bem superficial, por imagens de satélite, que pega uma
parte do banheiro do Salesiano. Mas a ideia é essa, que pudesse ter aquilo ali como a memória de
Venda Nova do Imigrante. Estou com 58 anos, eu com 12 anos, 13 anos, estava estudando ali, e
tanta gente que passou por ali tem uma memória muito bacana. O estado já está cuidando muito
bem do Fioravante Caliman, um colégio referência nosso, modelo, bacana. Então, que continue
com a área, mas que a gente possa, pelo menos, avaliar essa possibilidade, de se incluir no
orçamento do ano que vem, de tentar uma negociação. Eu acho que o grande desafio hoje é
sensibilizar inspetoria da importância cultural e histórica desse prédio para Venda Nova do
Imigrante. É só, senhor Presidente, gostaria de agradecer a atenção de vossa excelência, por ter
me dado esse espaço”. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor Presidente passou para a
ORDEM DO DIA, observando o Art. 163 do Regimento Interno, e passou para a discussão e
votação das matérias inseridas na pauta, contendo: Pareceres da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos, pela aprovação do
Projeto de Lei nº 061/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1.271,
de 29 de novembro de 2017, que dispõe sobre o novo perímetro urbano do distrito do Alto
Caxixe, município de Venda Nova do Imigrante, e das ilhas urbanas de braço do sul,
Chácaras Califórnia e São José do Alto Viçosa, através de coordenadas geográficas; Parecer
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela aprovação do Projeto de Lei nº
063/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei nº 1.382, de 24 de agosto
de 2020, que institui o Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante e dá outras
providências, com apresentação de uma emenda supressiva, que suprime o inciso III e a
alínea “C”, do artigo 111, da Lei Municipal nº 1.382, e uma emenda modificativa, que modifica
os anexos V e VI; Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, pela aprovação do
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Projeto de Lei nº 063/2022, acatando as emendas apresentadas pela Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final; Requerimento nº 046/2022; Moção de Pesar nº 018/2022.
Em seguida, o senhor Presidente colocou em única discussão, o Requerimento nº 046/2022, e
não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em única em única discussão, o Projeto
de Lei nº 061/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão, a
Emenda Supressiva, constante do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, que suprime o inciso III e a alínea “C”, do artigo 111, da Lei Municipal nº 1.382, e não
havendo manifestação dos vereadores, colocou em única votação, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida, o senhor presidente colocou em única discussão, a Emenda
Modificativa, constante do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao
Projeto de Lei nº 063/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou em única
votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou em única
discussão, o Projeto de Lei nº 063/2022, conforme emendado, 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. O projeto em discussão, o projeto 63, ele estabelece o zoneamento urbano do distrito
de Alto Caxixe, na área onde foi aumentado o perímetro urbano, que é o projeto de lei 061, que
acabou de ser aprovado. O projeto de lei originário, de autoria do poder executivo municipal, previa
lotes com tamanho de 2000 m² e 40% de aproveitamento, e 2 pavimentos multifamiliar. E após a
realização de 2 audiências públicas, nas quais compareceram aqui dezenas de munícipes do
distrito de Alto Caxixe, nós vereadores aprovamos as opiniões apresentadas pelos munícipes, e foi
feito um projeto substitutivo, diminuindo o tamanho dos lotes para 1000 m² com 30% de
aproveitamento, e 2 pavimentos de construção unifamiliar. Então, senhor Presidente, colegas
vereadores, eu quero ressaltar aqui e agradecer a todas as pessoas do distrito de Alto Caxixe, que
aqui compareceram, participaram das 2 audiências públicas, e dizer a eles que a participação foi
essencial no aperfeiçoamento dessa lei. Eu tenho certeza absoluta, Presidente, que esse projeto
de lei está saindo dessa casa muito melhor do que ele chegou, e que ele vai cumprir a destinação
dele, que é trazer para o distrito de Alto Caxixe um crescimento organizado, dando condições a
todos os empreendedores, quer seja de fazer um loteamento, quer seja de fazer um condomínio
fechado, de uma forma que seja viável essa edificação. E não para por aí, senhor Presidente, não
tenho dúvida nenhuma de que esse projeto de lei vai trazer para o distrito de Alto Caxixe,
investimentos que vão gerar ciclos de economia, onde pessoas vão poder construir restaurantes,
fazer casa de chá, fazer qualquer que seja o tipo de investimento, porque a partir do momento que
uma pessoa compra, venha adquirir um lote no distrito de Alto Caxixe, ela vai estar comprando
material de construção do nosso município. Essa pessoa estará comprando material de construção
no nosso município, depois ela vai contratar pedreiro ou uma empresa do nosso município. Quando
a casa estiver pronta, vai contratar uma faxineira, vai contratar um jardineiro, vão contratar
seguranças do nosso município. Então, eu tenho certeza absoluta que toda a comunidade vai
ganhar com isso. Todos os segmentos da nossa sociedade vão estar sendo beneficiados com esse
projeto de lei, e obviamente, todo o município de Venda Nova. Então, eu quero agradecer e deixar
registrado o agradecimento a todos os municípios do distrito de Alto Caxixe, que aqui estiveram e
contribuíram no aperfeiçoamento dessa lei, e também a todos os vereadores e servidores dessa
casa, que em 2 audiências públicas, ficaram aqui trabalhando até bem mais tarde, do horário de
expediente, para que a gente pudesse fazer isso da forma como tem que ser feita, ouvindo a
população, como determina não só o PDM, como o estatuto da cidade, que determina a realização
de audiências públicas nesses casos. É só isso, senhor Presidente, obrigado”. Não havendo mais
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manifestação dos vereadores, o senhor Presidente colocou em única votação, o Projeto de Lei nº
063/2022, conforme emendado, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor
Presidente colocou em única discussão, a Moção de Pesar nº 018/2022, 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 EXPLICAÇÃO PESSOAL, e
concedeu a palavra ao VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o seguinte
pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa,
público presente, radiouvintes e internautas. Falar um pouquinho de Setembro Amarelo. Foi
lançado aí no início deste mês a campanha de Setembro Amarelo, que é uma conscientização e
prevenção contra o suicídio. É um mês em que se celebra mundialmente essa questão, e é um
tema muito importante. Ao longo da semana passada, principalmente, eu andei conversando um
pouco sobre o assunto aí com a secretária de saúde Camila, com alguns colaboradores da
Secretaria de Saúde, ligados a Assistência Social, a parte de saúde mental, enfim. Cabe um
chamamento de atenção, porque o mundo moderno, por uma série de fatores, leva as pessoas às
vezes ao desespero, fatores muitas vezes que a gente julga muito simples ou de pequeno teor,
mas que por vezes levam as pessoas a ceifarem a própria vida. Hoje mesmo teve um episódio aí
na BR, aqui quase em frente ao prédio da Câmara, eu soube agora à tarde, que parece que foi
realmente uma tentativa de suicídio o acidente aí na BR. Então, a gente tem que considerar isso,
a gente tem que procurar perceber quando as pessoas ao nosso redor, seja no ambiente familiar,
seja no ambiente de trabalho, em qualquer tipo de ambiente, onde nós convivamos, para chamar
a atenção por determinadas atitudes, por determinadas falas, porque isso não é brincadeira. Então,
chamar a atenção de todos, que valorizem essa campanha da Secretaria Municipal de Saúde, o
engajamento é municipal, estadual e federal. Então, que as pessoas possam se conscientizar de
que muitas vezes o nosso semelhante, àquele que está na nossa beira, ele precisa de um pouco
mais de atenção, ele precisa de uma conversa, ele precisa de um ombro, ele precisa de um ouvido
para desabafar, e que muitas vezes a falta disso leva a um ato de suicídio, ceifando a própria vida.
Falar um pouquinho também da Ruraltures, a feira que aconteceu em Venda Nova neste final de
semana, de quinta a domingo. Um sucesso absoluto, nós sabíamos já por experiência de anos
anteriores, que desde quando a feira veio para cá foi um grande sucesso, e dessa vez então a feira
estava maior ainda, com um número maior de estantes, um estande belíssimo de Venda Nova,
recebendo todos os visitantes. Eu falava agora há pouco ali com o vereador Marco Grillo, a minha
satisfação de ter encontrado pessoas conhecidas, de ter conhecido produtos novos, de ter feito
compras de produtos muito especiais, e ele me dizia da satisfação de alguns produtores de Venda
Nova, com que ele pôde conversar, pelo volume de vendas, pela quantidade de venda realizada.
Então, a feira realmente foi um sucesso. Nós temos que agradecer ao Sebrae pela grande atenção,
pelo grande investimento, ao Convention Bureau das Montanhas, a Secretaria Estadual de
Turismo, a prefeitura municipal, que não mediu esforços para que tudo acontecesse da melhor
forma possível, e como eu vi no Instagram do Marco Grillo agora à tarde, foi bom demais a
Ruraltures, e a polenta vem aí, e vai ser melhor ainda. A população de Venda Nova está
entusiasmada para a festa da polenta, eu tenho conversado com alguns voluntários. Quero
parabenizar mais uma vez o secretário Gilberto Zanoli, que acaba de chegar aqui na Câmara, li
também no seu Instagram que você postou, que a ponte está pronta lá, Gilberto. Você e sua turma
não estão para brincadeira. Parabéns, mais uma vez, pela dinâmica, pelo compromisso que você
tem encarado a Secretaria de Obras, que eu sempre digo, uma Secretaria de grande volume de
trabalho, de volume complexo, e você tem respondido, se não no total, porque é impossível, mas
da melhor maneira possível, e eu sou testemunha da satisfação que a população tem tido com seu
trabalho à frente da Secretaria. Que possamos daqui uns dias estarmos envolvidos com a Festa da
Polenta, e que possamos fazer, nessa retomada, pós pandemia, uma grandiosa Festa da Polenta,
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e recebermos ai todos os turistas do estado, do Brasil, da melhor maneira possível. Por hoje é só,
agradeço a tenção de todos e boa noite”. 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 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. Estou vendo uma manifestação bacana
em favor do hospital, na verdade dos pediatras, para que voltem a consultar na emergência. Essa
causa não pode morrer, não pode ser esquecida. A gente vem várias vezes aqui cobrando da
Prefeitura, também cobrando do hospital. A gente sabe que o recurso do hospital é escasso, mas
a gente saber também que o estado estendeu a mão ajudando, teve verbas parlamentares. Se
possível, faço um apelo, eu, Vereador Ivanildo, ao Presidente do hospital, Cleto Venturim, que se
puder, já que a Prefeitura não deu resposta, não se prontificou a estar colocando os profissionais
pediatras lá, que eles voltem a ceder esse serviço à população de Venda Nova do Imigrante e
região. Era feito uma vez. Eu si que as condições não são boas, mas se o poder público não
consegue fazer, se o hospital apertar um pouquinho e fizer, a comunidade vai ficar agradecida pelo
belo trabalho e esforço que o hospital faz para atender a nossa população. Fica aqui o meu pedido
ao Presidente do hospital, Cleto Venturim, faça um esforço, tente voltar com esse serviço para a
população. Já que a Prefeitura não conseguiu fazer, tente manter esse serviço. Esse é um apelo
que eu faço, e tenho certeza que é um apelo que todos os vereadores também fazem junto comigo.
Cleto Venturim, se puder voltar com esse serviço, eu sei que o senhor já explicou, que não tem
obrigação de fazer como pronto-socorro, mas como já atendia ao município, se puder voltar, a
comunidade será muito grata ao Hospital Padre Máximo, não que não esteja sendo, mas será muito
mais grata, se retornar com esse serviço à população. Senhor Presidente, se puder oficializar isso
ao Hospital Padre Máximo, a pessoa do nosso presidente do Hospital Padre Máximo, Cleto
Venturim, eu lhe agradeço. Senhor Presidente, quero mandar um alô ao Daniel Caliman, que tem
uma história muito bacana na Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, trabalhou em Conceição,
quando Venda Nova do Imigrante pertencia a Conceição. Então, mando um abraço ao Daniel,
servidor ativo, que luta e dá seu sangue, como vários outros servidores. Em nome dele, ficam aqui
os meus parabéns a todos os bons servidores, que lutam por esse município. Eu vi aqui o Vereador
Marco Grillo falando da questão de desapropriação ali, onde já foi a sede o Salesiano em Venda
Nova do Imigrante. O Salesiano teve uma bela história em Venda Nova do Imigrante, veio para cá
com a força do padre Cleto Caliman, e a gente vê que a comunidade de Venda Nova do Imigrante
também se doou, e muito, para o fortalecimento da instituição Salesiano. Em outra hora o Salesiano
viu que não daria mais para estar com a gente aqui, mas deixou o patrimônio, que agora está sendo
discutido aqui. Eu peço, senhor Presidente, o senhor como presidente dessa casa, que o senhor
possa encaminhar um ofício, em nome de todos esses vereadores aqui, ao presidente da instituição
Salesiano ou quem representa ela a nível nacional, fazendo um pedido, um apelo a eles, em nome
da comunidade, que tanto ajudou essa instituição, e também foi ajudada, mas ajudou muito essa
instituição, para que eles possam doar, em nome de padre Cleto Caliman, uma pessoa que se doou
pela essa comunidade, aquele patrimônio, doar ao município, em nome do padre Cleto, que tanto
nos ajudou, tanto buscou recursos para a cidade. Se por hora eles verem que não pode doar, a
gente estará aqui apoiando a compra, mas eu acho que por respeito à comunidade, a gente poderia
encaminhar um ofício assinado por todos os vereadores, pedido esse imóvel como doação. Tenho
certeza que todos os vereadores assinarão esse eu ofício, com um pedido de doação desse imóvel,
porque a comunidade ajudou muito também o Salesiano. Quero falar também da Ruraltures, um
evento bacana, que aconteceu do dia 15 ao dia 18 de setembro, teve vários estandes, vários
municípios apresentando tanto na área do turismo, como na área gastronômica, ajudando,
enriquecendo esse estado, levando conhecimento, trazendo conhecimento, foi um conhecimento
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compartilhado. A gente viu que as cervejas artesanais cresceram, e cresceram muito. O pessoal
está falando do município nosso ser o polo das cervejas artesanais. Eu tenho certeza que, conforme
a gente está vendo a associação crescendo, Ascanves crescendo, eu acho que Venda Nova do
Imigrante vai ganhar esse título brevemente, de polo das cervejas artesanais. Eu tenho certeza
disso. Belíssimo evento, um evento que houve a participação de todos os entes públicos, sociedade
mista, sociedade privada. Então, a gente viu que foi bacana, Presidente, o evento. Eu não tenho
números aqui para trazer, mas o Marquinhos deve ter números para trazer aqui, de quantos
visitantes visitaram o evento nesses dias. Mas tenho certeza que foram muitos visitantes, e as
pessoas que vieram no evento, saíram, gostaram e vão voltar no ano que vem, se assim houver.
Então, parabéns ao Convention, aos participantes do evento, a Prefeitura, ao Sebrae, ao governo
do estado, que automaticamente também estendeu a sua ajuda ao evento, e ao governo do estado,
a todas as secretarias que participaram. Então, senhor Presidente, no dia de hoje por enquanto é
só isso, parabenizo a cidade de Venda Nova, povo trabalhador, povo honesto, povo que tem garra,
coragem, povo que vai à luta e vai continuar indo à luta. Por isso que essa cidade é o que é, não
por causa dos políticos, mas por causa do povo que cobra dos políticos. Parabéns Venda Nova do
Imigrante, estamos juntos”. 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. Hoje fico feliz em ver vocês participando, cobrando e somando para o nosso município.
Além de cobrar, a comunidade de Venda Nova do Imigrante contribui. O município busca, o
município tem entrega, o município tem voluntariado. Nós somos um dos poucos municípios onde
a comunidade chama a responsabilidade para si própria. Se existe a festa do São João, é porque
tem associação que puxa. Se existe a festa do São Roque, tem a associação que toma a frente. E
inúmeras e inúmeras festas. A festa da polenta, como citada aqui, é uma associação que rege.
Então, a nossa população está de parabéns. Quero também cumprimentar aqui o nosso secretário
de obras, Gilberto Zanoli. Gilberto, estou com um requerimento seu na minha mesa, que o senhor
fez, no ano de 2018, sobre a questão da obra da Câmara Municipal, algo que precisamos olhar
com atenção. Meu pai, em 2017, fez um ofício ao prefeito Braz Delpupo, para que fosse iniciada a
obra. Infelizmente não houve o cumprimento, mas a gente tem que sempre ter atenção com relação
a essas coisas. Não podemos deixar cair no esquecimento. Tornar público o Belo trabalho que o
senhor vem fazendo, e dar continuidade também ao trabalho de vereador que o senhor efetuou,
cobrou e esteve sempre junto. Quanto a presença de vocês hoje, cobrando aqui a pediatria no
hospital, não cabe só ao Cleto, é uma parceria entre prefeitura e hospital. Eu, juntamente com o
vereador e nobre colega Erivelto, e a nossa nobre vereadora Aldi, fizemos um ofício ao hospital
pedindo o valor, o custeio que fica para manter um pediatra no hospital, no pronto atendimento
também, porque hoje existe pediatra no hospital, para urgência e emergência. Está previsto no
contrato. O que não tem hoje é o pediatra para atender toda criança que chega lá, mas se chegar
no estado crítico, a urgência e emergência tem, o hospital está cumprindo com o compromisso
dele. Então, está aqui em minhas mãos o ofício, o qual o hospital respondeu o valor mensal que
fica esse atendimento. Eu quero deixar em aberto também a minha indicação, para os vereadores
que quiserem assinar, para que a gente encaminhe esse ofício ao executivo, para que possamos
articular, juntamente, para que talvez haja a possibilidade de estar aumentando o repasse, para
custear o pediatra. Essa é a única forma que nós vereadores temos de ajudar, articular, trabalhar,
conversar, porque é assim que se conquista, é assim que se tem entrega para a comunidade, no
diálogo. Só para estender aqui a dúvida do vereador Marcos Torres, para o período diurno, de 7
horas da manhã às 19:00 da noite, 7 dias na semana, mantendo um plantão de sobre aviso de 19
às 7 da manhã, fica R$ 87.000,00. Para que seja um atendimento plantonista, presencial, 24 horas
por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente R$ 118.500,00 por mês. Então, a gente deixa esse
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pedido, não é barato, é um custo elevado para ter uma pediatria, mas as nossas crianças merecem,
a nossa população merece. Quero também aqui trazer uma espetacular notícia para os nossos
agricultores, onde o parcelamento de solo previsto pelo Incra na nossa cidade, hoje cai para 2
hectares, 20.000 metros. Isso é uma grande conquista, para um município que tem uma extensão
territorial menor que 185 km². Concordo muito em até baixar mais esse parcelamento de solo,
porque o nosso município é muito pequeno para ter um parcelamento de 30.000 metros. Isso já era
para ter sido feito, mas já é uma grande conquista de 30 para 20.000 metros. Isso possibilita a
valorização da nossa região, a valorização dos nossos produtores rurais, a possibilidade dos
nossos agricultores também terem o seu espaço rural, com documentação legal, com tudo da forma
que deve acontecer. Então, isso é uma espetacular notícia para o nosso município. Quero também
aqui parabenizar a todos os envolvidos na Ruraltures. É uma feira que a cada vez que passa
surpreende mais, melhora em alguns aspectos. Então, parabenizar a todos os envolvidos,
parabenizar a gestão, parabenizar o governo do estado, o Sebrae, parabenizar a todos, porque é
uma festa de união, mostra a força da união quando bem trabalhada. E para terminar, eu peço a
todos os nossos ciclistas, quando estiverem utilizando as nossas ciclovias, tomem cuidado. Existem
pedestres também nesse mesmo espaço, que atravessam, e existe muitos ciclistas que trafegam
em alta velocidade nas ciclovias. Está perigoso de acontecer um acidente e machucar alguém.
Então, nas nossas ciclovias, onde tem tráfego de pedestres, e também de bicicletas, manera, dê a
preferência ao pedestre. É assim no trânsito, e acredito que deve ser assim também nas nossas
ciclovias. Quero desejar um boa noite a todos e um bom descanso”. 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. Pegando o gancho na fala do vereador Luiz
Ricardo, a gente fica nesses números, que Vossa Excelência passou, a gente fica aqui pensando.
A prefeitura municipal aderiu uma ata de R$ 3.364.000,00 de lâmpadas de LED. Fez o empenho
de R$ 2.000.600,00. Só para vocês entenderem, dava para pagar 25 meses, 2 anos e um mês de
pediatria, para o nosso município, e preferiu botar lâmpada onde já tem. Então, a gente fica
indignado com essas coisas. Clarear o que já está claro. Em Vargem Grande botaram lâmpada na
avenida. Parabéns, ficou bonito, mas a gente precisa de água. Como é que a gente vai sair sujo?
Sai no escuro, mas pelo menos sai limpo. Parabéns aí a vocês pelo o cartaz, a gente vê a
necessidade, o telefone a gente fica toda hora ligando. Eu estive lá pessoalmente para ver. E a
prefeitura bater palma porque está iluminando a cidade com LED, sabendo que dava para botar
aqui desse dinheiro, só das lâmpadas, 2 anos de pediatria no hospital. Fora os mais de 5, 6 milhões,
que gastou de automóveis, picape, carro. Então, falta de recursos não é. Quero deixar aqui para o
presidente e o relator da comissão de finanças e orçamento, que chegou alteração da lei
1.420/2021, da LDO, e a lei orçamentária 1.447/2021, o prefeito está pedindo aqui mais 10% de
mobilidade. Que a comissão peça ao Prefeito, ao executivo, alguém lá, para vir fazer a prestação
de contas do dinheiro que foi gasto. Eu acho que o povo, o município e nós vereadores, temos que
saber com o que foi gasto os 20% de mobilidade. E agora ele mandou aqui para a gente, para a
gente colocar 30% da mobilidade, para trabalhar esse resto de ano. Então, peço aí ao presidente
e ao relator da comissão, que encaminhe ao executivo, para que venha fazer a prestação de contas
do que foi gasto, para o munícipe saber, para nós também poder entender. De repente, a gente dá
mais, mas ele tem que vir aqui e falar para onde está indo o dinheiro, no que está sendo gasto.
Temos ai o pedido de pediatria para o hospital. Quero também pedir um o ofício, para o executivo,
para vir alguém, eu não sei se o secretário de meio ambiente, o executivo, sobre a cobrança da
taxa de lixo da Tapera. Estive com um morador de lá hoje, Júlio Sossai, foram lá e cobraram dele
taxa de lixo da casa, taxa de lixo da garagem, taxa de lixo da oficina, taxa de lixo de um paiol.
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Então, que faça um ofício lá, para que venha esclarecer, não para mim, para a população, do
porquê está cobrando essa taxa de lixo. Lá na Tapera estão cobrando taxa de lixo por metro
quadrado de garagem. Lá no bairro Sossai está todo mundo revoltado, porque as pessoas cobram,
mas não vem dizer. De repente, na hora de vir cá cobrar, a gente está aqui para auxiliar. Falar: está
cobrando da garagem, por causa disso, disso e disso. Está cobrando da casa, por causa disso,
disso e disso. Está cobrando da Serraria dele. A prefeitura vai recolher o casqueiro e o pó de serra
que ele está serrando? Se eu fosse ele, eu botava um saco para descarregar, porque está pagando.
Então, que venha explicar aqui para a população, porque está cobrando a taxa de lixo, não só da
residência, mas de garagem e outras coisas. Quero fazer uma indicação para o executivo, que o
Hospital Padre Máximo perdeu o SVO e o SML de morto. Só ficou ali o SML de pessoas vivas, de
fazer os exames. Então, infelizmente o hospital perdeu de 3 a 5 milhões, por troca de favores, e o
estado achou melhor não fazer essa parceria. E perdeu um convênio do estado de praticamente 5
milhões para essa obra. Então, eu quero fazer uma indicação, para que essa obra seja feita junto
com a obra do Samu, que já tem uma área. Eu e o vereador Wallace tivemos em Vitória, já fizemos
umas 2 ou 3 indicações. Que coloque esse SVO, Serviço de Verificação de Óbito, aquela pessoa
que morre em casa, e vai o legista lá, já da liberação e dali para o sepultamento. É uma coisa que
Venda Nova do Imigrante está perdendo, e vai agora ali para Pedro Azul. Venda Nova do Imigrante,
infelizmente, perdeu esse serviço. Quero chamar todo mundo, convidar a todos, para a festa do
cavaleiro agora, dia 25 que vem, próximo domingo, lá em Vargem Grande, na minha comunidade.
Às 9:00 tem uma celebração, a Santa Missa, depois vai ter os eventos, 3 horas é o jogo do
campeonato, as quartas de finais, de Vargem Grande. Então, sintam-se todos convidados.
Obrigado 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, antes de falar, eu quero mandar um abraço para o Rominho, lá do Alto Madalena,
ouvinte assíduo das sessões da Câmara. Fica aqui o registro e agradecer por estar acompanhando.
Segundo, quero fazer um convite já para o dia 28, que é quarta-feira da outra semana, de uma
audiência pública para montar uma parceria público-privada em Venda Nova do Imigrante, na hora
de esclarecer, de tirar dúvidas, tem alguns projetos que estão ligados à cidade inteligente, do
Bndes, entre elas a discussão do parque de iluminação pública e de uma mini usina de energia
solar. Só para adiantar a agenda, para quarta-feira da outra semana. Queria ainda falar para o
Maurício, que está segurando aqui, para pediatra no Hospital Padre Máximo, para o hospital, só
para fazer um registro que o Pimentinha já fez. Dizer que no nosso pronto socorro nós não temos
pediatra, nós não temos cardiologista, não temos traumatologista, não temos nenhuma
especialidade. Com o convênio do estado agora, nós saímos de um plantonista para 2, mas o
hospital tem pediatra para atender. Então, o clínico geral atendeu, tem necessidade, ele vai
encaminhar para um pediatra cuidar de crianças, como vai encaminhar para um cardiologista, vai
encaminhar para traumatologista, dependendo da especialidade. Então, eu queria que tivesse
cardiologista lá também, te confesso que eu queria botar junto um cardiologista, porque eu estou
precisando também, e daqui a pouco a gente precisa de um, você não sabe a hora que vai chegar
lá. Assim, saber que tem profissional lá, o hospital tem aumentado muito. Estou licenciado da
diretoria do hospital, mas tenho seguido lá, procurado informações com relação ao hospital, por
exemplo, hoje a gente tem piso nacional da enfermagem sendo votado, aprovado, o presidente
vetou, está adequando, que é extremamente necessário. A gente tem que melhorar a remuneração
desse pessoal, isso não tem discussão. Mas no Hospital Padre Máximo, para vocês terem uma
ideia, aprovando o piso, impacta R$ 340.000,00 por mês na folha de pagamento. Esse que é o
custo. Então, tem que buscar esse dinheiro novo, porque o que o estado repassou, era para dar
uma adequada, mas aprovando, tem que cumprir, é necessário, precisa pagar, precisa remunerar
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esse pessoal melhor, com certeza, é o mínimo que tem que colocar, mas só para você ter ideia do
impacto que vai dar no hospital. Então, na hora que o Osmar bota ali um coração “Unidos pelo
hospital”, é isso mesmo, a gente tem que achar alternativas e buscar fazer daquilo ali uma
referência, porque a gente vai precisar, se não for para a gente, para algum amigo, para algum
visitante, para alguém que frequenta essa região, e certamente o hospital é uma referência
importantíssima para nós. Parabéns a vocês aí pela discussão. Senhor Presidente, queria falar do
Salesiano. Só para falar para o vereador Ivanildo, que eu acho que isso agrega, isso é importante,
mas deve ter uma reunião em Belo Horizonte nesse final de semana ainda, com o inspetor, o
prefeito deve estar lá, junto com mais algumas pessoas, ou no início da semana. A ideia da é a
desapropriação, que eu estou sugerindo, mas a ideia é sensibilizar a eles exatamente para isso,
para que o município não tenha a necessidade de botar dinheiro num patrimônio que foi construído
por Venda Nova do Imigrante. Aquilo terreno ali certamente foi doado por alguns dos moradores
antigos aqui, não vou me atrever a falar aqui agora, porque vou falar o nome errado, mas a gente
espera isso também. Com relação ao hospital, tinha anotado aqui e eu esqueci, no dia 15 de
setembro estive lá em uma entrega de ambulância. A prefeitura foi entregar uma ambulância lá, e
eu estive lá de manhã. Tinha algumas pessoas lá, alguns empresários que ajudam, tinha vicePrefeito, Prefeito, Gilberto estava lá, vereador Francisco também estava, não sei se tem mais
alguém aqui, que me perdoe, mas na fala do prefeito ele se comprometeu de aumentar
substancialmente o repasse para 2023. Ele falou isso na fala dele e acho que todo mundo prestou
atenção nisso, e certamente a gente fica no aguardo. Agora queria falar um pouquinho da
Ruraltures. Responder para o Ivanildo, quem cadastrava no início da Ruraltures, foi cadastrado
com o nome e o CPF. Então, teve cadastro diferente, passaram pessoas diferentes na Ruraltures,
quase 9900 pessoas, mas as pessoas voltaram. Então, o público que frequentou o Polentão nos 4
dias, foi de, aproximadamente, um pouquinho mais de 30.000 pessoas, que estiveram lá no
Polentão, frequentando e visitando os estantes. Com relação a Ruraltures, já fizeram aqui os
agradecimentos, tem que validar todos eles, agradecer imensamente a prefeitura municipal, na
pessoa do prefeito Paulinho Mienti, o Sebrae, na pessoa do Pedro Rigo, o Sicoob, na pessoa do
Cleto, o governo do estado, na pessoa do governador, todos que puderam apostar nesse evento.
Eu, pessoalmente, que acompanhei, tenho acompanhado, tentado colaborar no que eu posso, a
gente andou lá um pouquinho nos estandes e viu a satisfação do pessoal. Estive, por exemplo, com
um amigo lá de Montanha, o Rafael da carne de sol, do IG 54, na quinta-feira, e falei: Rafael, passa
aqui no sábado, para pegar uma carne, para prestigiar. Eu fui lá sábado à tarde. Ele falou assim:
Grillo, vou ficar te devendo, acabou, o que eu trouxe, eu vendi. Teve estande de café vendendo
também muito. Então, a gente fica encantado, entendendo um evento desse, que ele gera negócio
o ano inteiro. A gente teve expositor de Venda Nova do Imigrante que vendeu mais de 15 mil reais
lá de café. A Ruraltures vai acontecer de setembro a setembro, não acontece só naquele final de
semana. Acho que essa mudança de chaves de eventos, eu acho que um evento popular, como a
festa de emancipação, tem que acontecer, é necessário, porque as pessoas também têm
necessidade de ver um show, ver alguma coisa, mas a mudança de chave de eventos, que geram
trabalho e renda, durante o ano, que você pode dar acesso ao mercado aos empreendimentos que
estão sendo capacitados pelo Sebrae, pelo município, pelo Senac, que fez um trabalho fantástico
com o Bruno Emílio, com a Aula Show, só a associação de cervejeiros citada aqui tinha 21
estandes. Esses empreendedores que estão tendo acesso ao mercado que é bacana. Esse ano
nós tivemos 3 eventos nessa linha em Venda Nova do Imigrante. O primeiro foi a feira de aventura,
que aconteceu junto com Polenta Off Road, depois teve o encontro estadual de cervejeiros, que foi
no outro final de semana, 15 dias depois, e agora Ruraltures. Para o ano que vem já tem um evento
captado, eu sei que tem trabalhado a prefeitura com o Convention, que chama Espírito Madeira,
que vai falar de madeira, desde a produção do plantio, até o móvel melhor acabado que tem. O
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Sindimadeiras que está capitaneando isso. A ideia é que seja uma feira do tamanho ou maior que
a Ruraltures. Parabenizar aqui imensamente todo mundo que falou da liderança da Andreia. Queria
parabenizar também, Presidente, se puder mandar um ofício, parabenizando o Chileno, que
montou o Estande Venda Nova do Imigrante, um cara extremamente comprometido, bacana, fez
um trabalho bonito lá no estande de Venda Nova do Imigrante, conseguiu passar um pouquinho de
tudo que a gente tem lá né seguindo a orientação da Prefeitura, do Prefeito, do Gleidson, não sei
quem que acompanhou ele lá, mas ficou muito bacana. Cumprimentar ele também aqui.
Finalizando, era mais para parabenizar, o nível de satisfação que a gente viu ali foi grande, acho
que tem coisas para melhorar. Achei bacana uma sugestão, que o Prefeito, no domingo à noite, na
hora de sair lá, estava com a Andreia, olhou para aquela estrutura montada, já estava fechada, e
falou assim: isso não devia desmanchar, acho que nós temos que pensar um evento desses para
2 finais de semana. O custo maior que é a montagem, se perde amanhã. Então, a gente consegue
trabalhar mais 2 finais de semana, e poderia usar segunda, terça e quarta, que a feira poderia ficar
fechada, trabalhando com as escolas do município, falando de empreendedorismo, com aulas
show, com o que pudesse fazer. Acho que Venda Nova do Imigrante entra em outro nível de evento,
certamente eventos importantes, com um custo não tão alto para o município, mas que vai gerar
muito trabalho e renda para a gente aqui. Mais uma vez parabenizar o Gilberto, a festa da polenta
chegando, ponte, as obras que a gente tem visto aí, e reclamar do Gilberto também, que o Gilberto,
antigamente, ele dava bom dia para a gente, pegava o zap lá e bom dia. Depois que virou
secretário, acho que não está dando tempo não, não vem mais mensagem não. Parabéns, Gilberto.
Um abraço”. Em seguida, o senhor Presidente passou a mesa para a Primeira-Secretária, para
fazer uso da Tribuna. Em seguida, a senhora 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. Senhor Presidente, hoje deixei mais uma indicação, de novo, pedindo a coleta de lixo
à noite. O município fala tanto em economia, fala tanto em melhorar, fala tanto em valorização do
funcionário, e quando falo da coleta de lixo à noite, eu tenho certeza. Eu gostaria que fizesse por 1
mês, faz um teste por 1 mês. Se não der certo, volta de novo como era. Um mês só, faz 1 mês,
pode começar na semana que vem, se quiser. É só avisar as comunidades que colocam o lixo no
interior, de terça e quinta, colocar segunda e quarta, na parte da tarde, avisar no perímetro urbano
que vai ser segunda, quarta e sexta à noite. Faz por 1 mês, faz o teste, vamos ver se vai trazer
economia ou se não vai. Eu duvido se não vai, eu aposto, tenho dinheiro não mas eu aposto eu
aposto minha camisa do corpo que vai trazer economia, os funcionários vão ficar satisfeitos, quem
trabalha lá na coleta de lixo. Chega de encarar esse sol dia a dia, ainda mais agora que está
entrando o verão. Será que é tão difícil ouvir a gente? Eu peço nesse momento, senhor Presidente,
que encaminhe uma cópia da minha indicação, uma para o secretário de obras, outra para o
secretário de meio ambiente, e a outra que vai para o Prefeito. Senhor Presidente, aproveitando
um gancho aqui na fala de vossa excelência, quando falou do SML que ficou em Venda Nova, e
falo para vossa excelência, só ficou, sabe por quê? É triste falar isso, mas porque 2 empresários
do nosso município se juntaram e compraram o freezer, porque se não fosse isso, nem esse ficava
em Venda Nova. A prefeitura não tinha um freezer para ceder, é triste, mas é a realidade, é a
verdade. Quem acompanhou sabe disso. Secretário Gilberto Bravim Zanoli, entenda que a minha
fala não é de ofensa a vossa excelência, é cobrando, mas cobrando e deixando claro, que vossa
excelência, infelizmente, chamo de vossa excelência, porque além de ser vereador suplente, já foi
vereador nessa casa e merece ser tratado dessa forma, merece esse tratamento de excelência.
Pegou a Secretaria de Obras, já no final da seca, onde não deu tempo, eu sei disso, que eu entendo,
para vossa excelência fazer nada em relação às estradas. E eu não tenho dúvida nenhuma, volto
a falar, as estradas do interior não estão preparadas para a chuva. A grande prova é que sábado,
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uma chuva simples, que nem choveu ainda, um ônibus da Águia Branca agarrado ali nos Brambilla,
um ônibus de turista. E todos falavam com uma boca só, todos que estavam no ônibus: “nunca
mais eu volto nesse lugar”. Isso é triste. Tenho certeza que o vereador licenciado e hoje secretário
Gilberto Zanoli, vai fazer o máximo, mas infelizmente vai começar a chuva, as estradas não foram
preparadas para isso, eu tenho certeza, porque eu vejo, o grande exemplo está aí, que é verdade
que eu estou falando, e infelizmente vai passar um aperto. Estou com dó de vossa excelência,
secretário Gilberto, vai passar um aperto grande. Toda semana recebo reclamação da estrada do
Braço do Sul, principalmente a estrada principal, de linha de escolares, cada dia pior. A coisa vai
ficar feia na hora de começar as águas, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Falta
planejamento, infelizmente, eu falo porque tenho conhecimento. Se estivesse ido lá antes, as
estradas não estavam desse jeito, se o vereador e secretário Gilberto estivesse assumido em
janeiro, por exemplo, ou pouca coisa depois de janeiro. Outra coisa, falei, pedi várias vezes aqui,
teve até algumas pessoas que falaram comigo: Marquinho, não compensa, não pode fazer, que
não sei o quê, que não vai se adequar. Compraram 2 tratores sem cabine. E hoje está claro que os
tratores tinham que ser cabinados. Agora, estão aí, numa demanda danada, para ver se melhora
esses equipamentos, para poder trazer esses tratores cabinados. Como? Não sei. Agora, se tem
condições, juridicamente, capaz de fazer, que façam, que mandem esses 2 tratores da Mahindra
embora, e tragam 2 cabinados. Eu não sei como que tem que fazer, juridicamente, se pode fazer.
Agora, quantas vezes eu falei, compra tratores cabinados, mas não ouvem. Pediatra no prontosocorro, R$ 118.500,00 por mês, 24 horas. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: quanto custa
uma vida? Quanto custa a vida de seu anjinho, que está dormindo ali de cansado, de estudar o dia
todo, de acompanhar o pai até aqui, e está ali dormindo, sentado naquela cadeira? Mas é muito
melhor gastar quase 1 milhão em uma festa de Rodeio, para deixar o povo feliz por 3 dias. Não sou
contra a festa não, sou 100% a favor, mas precisaria gastar tudo isso? Se gastasse 500, 400,
sobresse 400 e poucos, dava para manter o pediatra quantos meses lá? Aproximadamente 4
meses? Onde vamos chegar. Há poucos dias, se tiver uns 15 dias, eu fui no sábado à tarde com o
meu filho passando mal, de 3 anos, até ao hospital, fui muito bem atendido no pronto socorro, mais
uma vez quero parabenizar aquela equipe do pronto socorro do Hospital Padre Máximo, muito bem
atendido, outra, as pessoas que ficam lá na recepção eu percebi uma coisa, não me conhecem
não, não fui bem atendido porque eu estou como vereador não. Todos que chegaram naquele
momento que eu estava ali, eu percebi e vi o atendimento, todos muito bem atendidos. Não era
porque era meu filho, que eu estou aqui como vereador não. Agora, triste saber que o médico,
graças a Deus resolveu, mas o médico que atendeu meu filho não era um pediatra, não era um
especialista. E olha, quem tem filho sabe muito bem disso, doutor Erivelto tem 3 filhos. Se você
pudesse trocar quando o seu filho está doente, está passando mal, trocar e ir para o lugar dele,
você iria. Todo o pai faz isso, todo avô, toda avó, toda mãe, se pudesse fazer isso, faria. E está aí,
uma bacatela, para um município que tem milhões em caixa, um município que tem uma
arrecadação igual a nossa. Acabou de ser falado aqui de taxa de lixo para tudo quanto é item, que
está sendo cobrado. É arrecadação do município. E o hospital continua sem pediatra, no pronto
socorro, deixar claro. Hoje também fiquei triste, de ver uma mensagem, recebi uma mensagem no
WhatsApp, do sindicato, pedindo para os funcionários públicos virem para a Câmara hoje, porque
tem a votação de um projeto, para aumentar o número de funcionários no nosso município, mais
112. Sou 100% a favor de criação de emprego, desde que seja por um período, mesmo que seja
por pouco tempo, mas que dê oportunidade para todas as pessoas que moram no nosso município,
que pagam os impostos, a concorrerem a vaga. Não pode um processo seletivo para 6 meses, com
validade para 6 meses, por 1 ano? Contratação direta. Eu não sei, juridicamente, se o projeto é
inconstitucional ou é constitucional, mas para mim, na minha opinião, eu acho que todos têm que
ter o direito de concorrer a essas vagas. Não é ser escolhido a dedo não. Agora, triste a gente vê
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o sindicato fazer esse movimento, mas não vê o sindicato fazendo um movimento da perca salarial,
de 4,52, só isso, do ano passado. É isso que me deixa triste. Obrigado e boa noite”. Em seguida, o
senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR WALACE RODRIGUES DE SOUZA, que
fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários
dessa casa, público presente, radiouvintes e internautas. Marco Grillo, isso vai para a sua pessoa,
te parabenizar, não só você, mas todos os envolvidos na Ruraltures. Te parabenizar por ter trago
essa excelentíssima ideia, desse desenvolvimento dentro do município, onde vem acarretar várias
conquistas, seja nos restaurantes, nas hotelarias, onde ambas as partes se beneficiam desse
evento maravilhoso. Deixar um boa noite também aos 21 cervejeiros que vieram participar, e que
pelo que eu vi, eles cumpriram exatamente com a demanda que eles tinham pela frente, porque
atender esse povo todo em bebida não é fácil não. E cerveja você tem que já vir preparado, porque
a galera bebe. Foi até assim um evento muito maravilhoso, não teve discussões, briga, nada disso.
Então, isso é muito importante, só vem acarretar algo de bom para o município. Eu sou leigo em
falar do hospital, de pediatria, não tiro a sua razão dessa indignação, porque não buscar um bom
diálogo e tentar trazer também uma melhoria até para o hospital, como o vereador Ivanildo deixou
aqui uma deixa, para o nosso presidente do hospital. E conte comigo, para a gente tentar amenizar
alguma coisa. Quero deixar um boa noite para minha esposa, agradecer a ela por ser muito
paciente comigo. Hoje eu vim com toda uma fala, e ela conseguiu que eu me tranquilizasse,
amenizasse a minha mente. E papai do céu conduziu tudo direitinho, graças a Deus, porque é como
eu sempre falo, se a gente procurar um diálogo, uma conversa, eu acho que tudo dá certo, mas,
infelizmente, nem todos têm o mesmo pensamento. Vamos deixar eles com o pensamento deles,
eu com o meu, e vida que segue. Não adianta. Quem vai tentar mudar a cabeça do outro? Ninguém,
cada um é dono de si mesmo. Então, infelizmente eu só lamento. É como meu amigo Marco Grillo
me passou, tranquilidade, paz. Eu prometi para minha esposa que eu vou parar com esse bacharel,
para mim é um bacharel. Então, para mim não convém. Eu deixo de dar atenção à minha família,
para ficar com essas picuinhas bestas. Deixa que o resultado vem depois, os humilhados serão
exaltados. Papai do céu vai conduzir tudo aí na boa. Boa noite a todos, muito obrigado. Ivanildo, é
sempre o ditado, estamos juntos e misturados”. 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. Até dezembro de 1981, aquele prédio aqui se chamava Instituto Salesiano Pedro
Palácios. A partir de 82, naquela primeira sala daquele espaço embaixo ali, era uma sala dos
professores. Tinha uma mesa grande, e estava reunido lá o padre Cleto Caliman, o Lúcio Merçon,
eu, como professora de educação física, chegando, voltando de Brasília, assumindo a minha
cadeira, Benjamin Falqueto, o primeiro diretor da escola Fioravante Caliman, João Delpupo, o
Jonas Venturim, que foi o primeiro professor de educação física, porque era separado os homens
das mulheres, era separada a aula de educação física. Foi feita a primeira reunião para a escola
Fioravante Caliman. Até então, a partir de 1982, ela passou a ser chamada Escola Estadual
Fioravante Caliman. Essa quinta-feira, dia 22 de setembro, todos estão convidados para
comemorar os 40 anos dessa instituição, às 19:00, lá no ginásio da escola, na quadra, vai ser
comemorado o aniversário de 40 anos. Na ocasião vão haver apresentações culturais, tais como,
apresentação do grupo de danças folclóricas, o grupo folclorístico Granello Giallo. Eles foram à
missa domingo já colocar em agradecimentos, e também colocar o trabalho deles, que que eles
vão se apresentar na festa da polenta, já em comemoração. Então, eles foram lá pedir as bençãos
de Jesus e nossa Senhora. O patrono desse grupo é Dom Bosco. Então, tem bem o sangue
Salesiano esse grupo. Vai ter o desfile das candidatas a rainha da polenta, vai ter uma exibição de
vídeos alusivos à história da escola, da construção até à atualidade. A pedra fundamental foi
lançada em 1966. Tem um lugar lá, que pode tirar a lajota em cima. A primeira sala era a sala dos
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professores. Depois ela ficou como quarto do padre Cleto, ele residiu em cima. Era a Secretaria
primeiro, depois a sala dos professores para cá. Em cima era a residência dos padres. Como o
padre Cleto, no final, ele não podia mais subir a escada, essa primeira sala ficou como se fosse o
quarto dele. Depois que ele partiu, ela foi transformada numa capela. Esse prédio tem todo um
significado para a comunidade, para Venda Nova do Imigrante. Quantas vidas, quantas histórias
aconteceram aí? Todos os ex-alunos estão convidados a irem lá nessa comemoração de 40 anos.
Hoje a diretora é a Celina Januário Moreira, é uma ex-aluna, ex-atleta do atletismo, e está dirigindo
a escola. O Hospital Padre Máximo sempre teve 2 pediatras, Dr. José Carlos Uliana, aposentado,
e o Dr. Gustavo Vale, e ele tem filha pediatra. Então, o ano passado e esse ano vão nascer muitas
crianças. É necessário ter o pediatra. Para manter de 7 às 19:00, vai precisar de R$ 1.000.044,00.
A gente faz aquela devolução, para investir nesses pediatras. Se for usar aquele de 24 horas, vai
precisa de R$ 1.406.000,00, durante um ano. Tudo tem solução, só não tem solução para a morte.
A gente precisa arrumar solução para isso aí. Mesmo que a criança chega lá e é atendida por um
clínico geral, mas é diferente. Acho importante ir atrás, correr atrás e arrumar a solução para esse
problema. A Ruraltures foi um sucesso, participamos lá nas atividades, as pessoas que vieram
colocar os estandes, o setor de Venda Nova ficou muito bonito, tinha até roda d'água. E aquele
chileno é incrível, para fazer todas as ideias, ele transforma o ambiente. Parabéns pelo evento, pela
organização, todo mundo vem, gosta, participa, vibra. E isso é muito importante. Agora, eu fico um
pouco preocupada, secretário de obras Gilberto, porque o centro de eventos Padre Cleto Caliman
é um centro de festa, mas é onde são desenvolvidos projetos de esporte. Então, ficou esse tempo
todo e aí tem que sair os praticantes de esporte. Agora vem a festa da polenta. E aí, onde que eles
vão fazer o esporte? Então, Gilberto, vê se você consegue lá com o pessoal, os arquitetos,
engenheiros, para eles fazerem um projeto para cobrir aquela quadra, lá no bairro Deusdete
Zandonade. Praticamente já tem lá a parte da estrutura, tem o espaço marcado, só precisa ser
coberta. Eu acho que tinha que fazer isso esse ano. Vai ajudar a desenvolver as escolinhas. O
atletismo consegue fazer na rua, em volta do centro cultural, mas o vôlei, o basquete, o handball,
não tem espaço. As quadras das escolas são para educação física. Então, eu acho que teria que
juntar forças aí, se unir, e cobrir aquela quadra, vai facilitar muito, vai ajudar muito essas atividades
esportivas, enquanto não sai esse ginásio. Vê lá se os seus engenheiros, arquitetos, não fazem
esse projeto. Outro pedido também, que eu vou fazer para você, já que você está aqui. As
voluntárias da pastoral da saúde querem construir uma garagem, cobrir a garagem lá atrás. É coisa
simples. Vê se os meninos que estão lá, tem arquiteto, tem engenheiro, se eles não fazem o
projetinho, para atender essa associação da pastoral da saúde. Fazer uma indicação? Mas depois
não sei se funciona esse negócio de indicação. Eles falam que é muito dinheiro, que não sei o que.
Por isso estou falando diretamente com o secretário. Quem sabe vai dar certo, ele falar com os
engenheiros, tem acesso. Vamos lá dar apoio para o Setembro Amarelo, dia 22 do 9, às 8:00, quem
puder participar, é muito importante. O professor Lindomar e o professor Eduardo Andreão, do
atletismo, eles vão agora no final de semana, na 19ª Corrida Garotada. São 70 alunos que vão
participar. Eles vão na sexta-feira, vão sair daqui às 12:00, e vão pernoitar. Esse ano eles mudaram,
vão fazer essa corrida lá perto do shopping, dentro do Shopping Vitória. A largada é no sábado, às
8:00. As crianças que vão participar têm de 6 a 17 anos. Aí, começa lá com 200 metros, 400 metros,
800 metros, vai até 1600 metros. Depois no domingo tem a 31ª 10 Milhas Garoto. Eu acho que tem
um grupo bastante grande que participa aqui. Parabenizar os professores Lindomar e Eduardo, é
muito bom, é muito gratificante esses momentos das crianças participando e se envolvendo. Quem
faz atletismo, começa com 7 anos. Se tiver 100 anos e conseguir correr, você pode correr. A
vantagem do atletismo é essa. Agora, o dia que a gente tiver a pista, meu Deus do céu. Estamos
sonhando ainda, tem que ver isso. Essa coleta do lixo que o Marquinho colocou, é importante fazer
isso aqui, tentar isso. Em todas as cidades eles fazem a coleta à noite. Por que não fazer essa
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coleta à noite? O pessoal reclama que está muito muito cheio de lixo, que está ventando muito e
leva tudo para outro lugar esse lixo. Fazer um mutirão para limpar essa cidade, é importante. Então,
vamos acatar essa ideia aqui, não é porque é dele, mas é dica que vale a pena conferir. Vamos lá,
Gilberto, quero ver essa quadra é coberta, esse ano ainda. Se vira nos 30, meu filho. Boa noite a
obrigada”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ERIVELTO
ULIANA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite a todos, de volta a tribuna, confesso que
me fez voltar foi o protesto aí, da pediatria para o Hospital Padre Máximo. Fiquei refletindo se viria
à tribuna falar sobre esse assunto ou não, mas como tenho como princípio nunca ficar em cima do
muro, nunca me omitir, farei o meu pronunciamento, o que eu penso a respeito do assunto. Logo
que que chegou ao nosso ouvido, nós vereadores, sobre a falta de atendimento de pediatra, no
serviço de PS do hospital, nós convidamos a diretoria do Hospital Padre Máximo, nós da comissão
de saúde, eu, a vereador Aldi e o vereador Pimenta Filho, para vir prestar esclarecimento. Eles
estiveram, prestaram os esclarecimentos, ressaltaram qual é o objeto do contrato, como já foi dito
aqui, a legalidade do contrato, está no serviço de urgência e emergência, e que dentro da urgência
e emergência há sim o atendimento de pediatria, caso o clínico geral entenda que há a
necessidade. E também esclareceram que o Hospital Padre Máximo, durante esses anos todos aí,
eles vinham mantendo esse serviço do PS, de pediatria, mesmo sem ter previsão contratual, porque
eles conseguiam fazer um contrato com os pediatras, devido a eles também terem sido contratados
para urgência e emergência, eles conseguiam fazer em um preço, que dava para fazer o
atendimento. Mas devido ao número restrito de pediatra hoje no mercado, eles não estavam
conseguindo mais manter. Então, em síntese foi isso que nos foi passado pela diretoria do Hospital
Padre Máximo. Há 1 ano, aproximadamente, nós fomos convidados, nós vereadores, pela diretoria
do Hospital Padre Máximo, para uma reunião, na qual também estavam presentes membros do
poder executivo, dentre eles, o prefeito municipal. Nessa ocasião o Hospital Padre Máximo nos
apresentou os números dos atendimentos de urgência e emergência, de PS, do Hospital Padre
Máximo, no exercício anterior, e eu memorizei os números. O gasto do Hospital Padre Máximo com
o atendimento aos munícipes de Venda Nova, era de R$ 350.000,00 por mês. O município que tem
mais atendimento no Hospital Padre Máximo é o de Venda Nova do Imigrante. O segundo era o de
Domingos Martins, o terceiro era de Conceição do Castelo e o quarto era o de Brejetuba. Por que
que eu estou fazendo esse raciocínio? Porque, na minha humilde opinião, esse valor de R$
87.000,00, que seria das 7 às 19, e com atendimento de sobre aviso, deveria ser custeado por
esses 4 municípios. O percentual, vocês terem ideia, de atendimento às pessoas de Domingos
Martins, era de mais de 30%. Então, também não acho justo que o município de Venda Nova arque
sozinho com esses gastos. O que deveria se fazer, era fazer uma reunião, convocar o secretário
de saúde dos quatros municípios, e apresentar a eles. Vamos dividir, 20 mil reais cada um por mês.
E aqui, fazendo um parêntese com o que disse o vereador Marcos Torres, quem dera, se nós
pudéssemos escolher, em vez dos nossos filhos ficarem doentes, de nós ficarmos doentes. Isso,
infelizmente nós não podemos escolher. Agora, entre se ter o serviço de um cardiologista e de um
pediatra, eu não penso 2 vezes, com certeza eu escolho de pediatra. Se eu pudesse escolher ainda,
eu renunciaria até o do clínico geral, para atender a mim, para ter pediatra para os meus filhos. E
falo mais, nós temos que ter saúde no município, nós temos que ter educação, nós temos que ter
esporte, nós temos que ter turismo, nós temos que ter tudo, todas as pastas são importantes, todas,
sem exceção de nenhuma. Agora, tem que haver proporcionalidade nesses gastos, e isso não está
havendo no nosso município. Não é crível, não é admissível, que o município gaste R$ 940.000,00
numa festa de Rodeio, aqui abro um parêntesis para dizer que eu não sou contra a festa do Rodeio,
pelo contrário, eu acho que tem que haver a festa, mas o gasto não pode ser de R$ 940.000,00.
Concordo também que tem que se incentivar e fazer as feiras, como Agrotures e outras feiras que
foram realizadas, mas os gastos também têm que ser proporcionais ao orçamento. Você não pode
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gastar mais de um lugar, e deixar de colocar no outro, onde é prioridade, como é o caso da saúde”.
Em seguida, a Vereadora Aldi Maria Caliman solicitou falar aparte, e concedido, fez o
seguinte pronunciamento: “E para cobrir aquela quadra lá, precisa de R$ 150.000,00. E investir
na saúde, na prevenção de doença, e botou 900 na festa, para 1 dia. Está vendo como o negócio
é complicado?”. Em seguida, o Vereador Erivelto Uliana continuou o seu pronunciamento: “E
falo mais, o ano que vem vai mandar mais dinheiro para o hospital. Não tem que esperar o ano que
vem não. Logo após a reunião que teve no ano passado, onde o hospital passou que o gasto era
de R$ 350.000,00, com os munícipes de Venda Nova, na urgência e na emergência, o projeto da
lei orçamentária anual, quando veio do poder executivo, o valor era de 230 no ano anterior, o ano
passado veio 250, para ser para este ano de 2022. 5 vereadores, eu, Marcos Torres, Pimenta Filho,
Ivanildo de Almeida e Aldi Caliman, nós fizemos uma emenda ao orçamento, colocando mais 40
mil reais por mês, passando de 250 para 290, e foi aprovada à unanimidade por essa casa de leis.
No entanto, entretanto, porém, contudo, todavia, mas, o que que o prefeito municipal fez? Ignorou
o que nós, representantes da população de Venda Nova, pensamos que seria o valor ideal, ignorou
completamente, e fez o contrato de R$ 250.000,00 por mês. Então, hoje há previsão orçamentária
para o hospital pagar mais 40 mil reais por mês, não tem que esperar o ano que vem não, hoje já.
E ainda, se houvesse necessidade, era só vir uma lei orçamentária, que alteraríamos o valor. Isso
é coisa básica da administração pública, da finança pública. Para finalizar, eu quero deixar
registrado os meus sentimentos, subscrevo tudo o que foi dito na moção, com o falecimento da
Senhora Rita Cevolani. Deixar os meus sentimentos aos familiares e amigos. É só isso, senhor
Presidente, boa noite a todos”. 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 55 minutos, e para constar nos anais desta
Casa de Leis, eu, Gabriel Vilastre, lavrei a presente ata, que, após ser devidamente divulgada,
achada conforme e aprovada, vai assinada pelo Presidente 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
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)
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