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ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO, ORDINÁRIA, DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA NONA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos 27 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 Vereador
Francisco Carlos Foletto, para proceder a leitura do Evangelho de Lucas, Capítulo 09,
versículos 51 a 56 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 20 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 498/2022, oriundo do
Prefeito Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti, o qual encaminha,
em anexo, o Projeto de Lei nº 081/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe
sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, na estrutura
da Lei 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 e dá outras providências; Ofício SEMOU nº 141/2022,
oriundo da Gerente de Engenharia e Projetos, Thassia Garbelotto, a qual apresenta o Plano
de Sustentabilidade do Bem, referente a pavimentação de ruas do bairro Providência; Ofício
SMS nº 404/2022, oriundo da Secretária Municipal de Saúde, Camila Mauro Zandonadi, a qual
encaminha o convite para a abertura do evento “Outubro Rosa”, no auditório do Senac, no
dia 06 de outubro, e eventos nas unidades de saúde do Caxixe, no dia 11 de Vargem Grande
no dia 18, de Vila da Mata no dia 19, de São João de Viçosa no dia 20 e do Minete no dia 21;
Ofício oriundo do Presidente da Associação Aero Montanhas Capixabas, Osmar Specimille,
o qual solicita o uso da Tribuna Livre, na Sessão Ordinária do dia 27 de setembro de 2022,
para tratar de assuntos referentes a associação; Projeto de Lei nº 082/2022, de autoria do
Vereador Marcio Antonio Lopes, que dispõe sobre denominação de estrada no município de
Venda Nova do Imigrante; Projeto de Lei nº 083/2022, de autoria da Mesa Diretora, que altera
a Lei nº 1.127/2014, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante,
estabelece normas gerais de enquadramento, institui tabela de vencimentos e dá outras
providências; Indicação nº 065/2022, de autoria do Vereador Marcio Antonio Lopes, o qual
indica o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino
Mineti, para que providencie a construção da Sede do Serviço Médico Legal / Serviço de
Verificação de Óbito – SML/SVO, concomitante a construção da Sede do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no município de Venda Nova do Imigrante;
Indicação nº 066/2022, 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 providencie a manutenção da galeria, localizada próxima ao túnel da Vila
Betânia; Indicação nº 067/2022, de autoria do Vereador Marcio Antonio Lopes, o qual indica
o Chefe do Poder Executivo Municipal, Excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Mineti,
para que aplique o material revsol nas todas turísticas do município de Venda Nova do
Imigrante; e correspondências diversas. Em seguida, o Senhor Presidente passou para o
PEQUENO EXPEDIENTE e informou não haver vereadores inscritos para pronunciamento. Em
ATA COM ASSINATURA ELETRÔNICA
Autenticar documento em http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade
com o identificador 36003400380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

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

seguida, o senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, observando o Art. 163 do Regimento
Interno, e passou para a discussão e votação das matérias inseridas na pauta, contendo:
Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças
e Orçamento, pela aprovação do Projeto de Lei nº 067/2022, de autoria do Poder Executivo
Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar campanha, com a finalidade
de estimular a emissão de documentos fiscais, visando ampliação da receita do município
de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências; Pareceres da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, pela
aprovação do Projeto de Lei nº 068/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que
dispõe sobre prêmios em dinheiro a serem sorteados na campanha de incentivo a emissão
de notas fiscais de prestação de serviço. Em seguida, o senhor Presidente colocou em primeira
discussão, o Projeto de Lei nº 067/2022, e não havendo manifestação dos vereadores, colocou
em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente colocou
em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 068/2022, e não havendo manifestação dos vereadores,
colocou em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o
senhor Presidente passou para a TRIBUNA LIVRE, e concedeu a palavra ao Presidente da
Associação Aero Montanhas Capixabas, OSMAR ESPECIMILLE, que fez o seguinte
pronunciamento sobre a apresentação de conteúdo sobre evento a ser realizado nos dias 22 e 23
de outubro de 2022, em Conceição do Castelo: “Boa noite a todos. Hoje vim falar sobre um esporte
que temos bastante influência no município de Venda Nova. Venda Nova hoje é um município que
tem uma influência muito grande com relação ao turismo e o esporte, e nós também temos um
esporte que nós estamos praticando. Hoje é um esporte que está muito grande no nosso estado, e
nos nossos municípios também tem crescido muito. Venho falar um pouco sobre o aeromodelismo.
O aeromodelismo no município de Venda Nova está bastante representado na questão das nossas
revoadas, dos nossos encontros, sobre aeromodelismo. O aeromodelismo é um esporte do qual a
gente pratica e trabalha com a estrutura e a montagem de aeronaves de pequeno porte, não
tripuladas, e para isso a gente utiliza alguns recursos. Aqui também em Venda Nova nós também
já temos pistas de automodelismo. E em cima disso daí a gente está formando um corredor de
esportes, desde Colatina, até o sul do estado do Espírito Santo. O aeromodelismo é um conjunto
de atividade, ou seja, é a arte de planejar, edificar e manipular aeronaves, em escalas reduzidas.
Por isso é determinado aeronaves não tripuladas, com objetivo experimentais e também esportivos
e recreativos. O aeromodelismo, que é a parte de aeronaves, o helimodelismo, que envolve a parte
de helicópteros, o automodelismo, que envolve a parte de automodelos, que são carros também,
vem para estimular, promover o bem-estar, gerar um equilíbrio da saúde física e mental,
estabelecendo um vínculo emocional entre as pessoas, além de estimular o esporte e o turismo no
nosso município e em nossa região. Para isso a gente utiliza um rádio controle, e ao lado dele tem
um dispositivo que a gente chama receptor. Esse dispositivo fica dentro da aeronave, esse rádio
transmite as ondas para o receptor e de lá a gente consegue fazer todo o manuseio do
equipamento, mesmo estando no chão. Os aeromodelos têm tamanhos muito variados, de simples
brinquedos a escalas de até 50% de uma aeronave original. Existem classificações dadas aos
diferentes tipos de aeromodelismo, os de escala gigante, escala réplica, que são réplicas das
aeronaves originais, os treinners, que são para as pessoas que estão iniciando, que são
denominados treinadores, os biplanos, que são de 2 asas, é os pylon, que são modelos de alta
velocidade, que são usados para competições. Hoje o Brasil tem clubes que eles fazem
competições desses aeromodelos, que são aeronaves que chegam a 300 quilômetros por hora
praticamente. E os jets, que são os jatos. Então, atualmente a categoria mais praticada do
aeromodelismo no nosso estado, no Brasil, é a rádio controlada, RC, que são basicamente 3
modalidades, os controlados por rádio e por motores a explosão, motores a gasolinas, os motores
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elétricos, que são alimentados por baterias, e os planadores. Esses planadores são rebocados por
outra aeronave, e depois eles não têm influência de motor. Então, eles ficam né fazendo o planeio
só utilizando a área de asa e a superfície do ar, para poder mantê-lo. E dali a gente parte então ao
primeiro clube, lá de Colatina, que é o clube Unca, União Norte Capixaba, eles têm uma estrutura
muito boa montada, uma pista toda de asfalto, uma estrutura muito boa. Lá eles já fazem esses
encontros na festa do município, que já é rotina, já está no calendário de eventos deles.
Geralmente, quem faz manobras, utiliza aeronaves grandes. Temos o clube de Laranja da Terra,
que é a Associação Laranjeirense de Aeromodelismo, que também tem uma pista que a gente tem
feito bastante revoada. Ainda nós não temos uma pista asfaltada, não temos uma estrutura ainda
tão bem definida, mas temos uma área ampla e com uma caixa de voo muito boa. Esse daí foi um
sorteio de uma aeronave que a gente fez, nós vendemos uma rifa, para juntar recursos para fazer
a infraestrutura do local, que a gente está instalando banheiros, energia, água, para a gente poder
receber os visitantes. Nesses eventos não vai somente o público que de pilotos para voar nessas
pistas, eles vão com família, filhos, eles levam amigos, o público vai visitar, conhecer, assistir.
Então, a gente precisa ter uma estrutura um pouco mais adequada. Esse clube é o clube Fênix,
esse clube estava instalado no bairro da Grama, em Afonso Cláudio, eles tinham uma estrutura
muito grande, muito bem montada. Nesse último evento que eles tiveram nessa área, eles tiveram
mais de 80 pilotos inscritos. Eles fizeram um jantar para mais de 200 pessoas participantes. Nesse
encontro eles tiveram transmissão ao vivo pela internet, tiveram presença ali da maior revista de
hobby de aeromodelismo do Brasil, que esteve presente, porém, a área começou a ser muito
urbanizada e eles tiveram que mudar. Aí, passou para essa área ali, que está em cima do terreno
do Marcos, é uma área muito boa também, uma estrutura muito bem montada, a gente tem feito
bastante revoadas lá também, tem uma estrutura onde a gente pode acampar, tem uma estrutura
que dá para você receber tanto os pilotos, como as famílias, o público visitante. Então, também é
uma área muito boa. Dali nós passamos para a Fazenda Camping em Vila Velha, próximo à
Rodovia do Sol. Eles também têm uma estrutura muito boa, com uma pista asfaltada. Eu tive o
prazer também de participar de alguns eventos nessa área também, um público muito presente
também, e por estar próximo à cidade, próximo à pista, com acesso fácil, eles têm um público muito
grande para assistir esses eventos. Aqui nós temos a Associação de Aeromodelismo de Cachoeiro
de Itapemirim, e nessa área eles não tem ainda a pista asfaltada, porém, na última revoada lá, a
gente teve um público presente muito grande. Nós tivemos a presença da TV Gazeta filmando todo
o evento. Aqui nós já temos na região do Caparaó o grupo do pessoal de Alegre. Alegre também
não tem uma área bem definida ainda. O pessoal de lá participa muito com os voos de helicópteros.
Então, quando você faz voos de helicópteros, eles podem ter uma área que não precisa de pista
para a decolagem. A gente tem presença de outros visitantes, pilotos de Minas, da Bahia, que tem
vindo nos prestigiar aqui em Venda Nova e fazer a presença, e vir com a com a família também.
Aqui nós já passamos então para a nossa primeira revoada, que foi do Aero Montanhas Capixaba,
que nós tivemos na região do Caxixe Frio. Tivemos a participação da Prefeitura, que nos deu
bastante apoio, a gente tinha a presença do Marcos Grillo, na época estava como secretário e nos
deu bastante apoio. A gente teve também a presença do prefeito na época, era prefeito Dalton, ele
também esteve presente no nosso evento, tivemos bastante apoio, porque nós tivemos uma
estrutura ali que foi cedida onde faz a Festa do Tomate. Também nós tivemos que deixar essa
área, porque é uma área que urbanizou muito, e por se tratar de aeronaves que voam numa área
muito grande, a gente colocou em prática a segurança das pessoas e das residências que estavam
próximas. Nós até adiamos um evento que estava marcado para esse local, em função da
segurança. Hoje nós deixamos de utilizar essa área do Caxixe Frio, mas nós tivemos um evento
muito bom ali também. Depois do Caxixe Frio, nós tivemos que passar para outra área. Essa área
está em cima do município de Conceição do Castelo, ali na agroindústria Recanto Verde, eles têm
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uma área, que é aquela parte de cima ali, que é a área da pista onde a gente utiliza hoje. Também
essa área já está com bastante infraestrutura. Eles também investiram bastante em cima dessa
área, para a gente poder fazer o nosso próximo evento, que está marcado agora para o próximo
mês. A gente não tem também a estrutura que é a pista de asfalto, que hoje é o que os pilotos que
vem de fora, eles buscam muito isso, trazem, por exemplo, equipamentos, aeronave, que custam
de 100 a 150 mil reais. Então, ele não quer voar numa pista de terra, porque ele tem chance de
estragar uma aeronave no pouso. A decolagem é fácil, mas o pouso é sempre mais complicado.
Então, se você não tem uma área boa de pouso, a primeira pergunta que eles fazem é se a gente
tem pista de asfalto. Isso é um empecilho para a gente aqui no nosso município ainda. A gente tem
a nossa revoada marcada para os dias 22 e 23 de outubro, em Venda Nova. Essa é a nossa
logomarca, a gente tem ali também os clubes que estão dando apoio para a gente. Uma coisa
importante que nós tivemos hoje, nessa revoada, é que a gente conseguiu um patrocínio da Gaba.
A Gaba é a maior loja de aeromodelismo da América do Sul, ela fica no Paraguai, e a gente teve o
prazer de poder conseguir patrocínios com a Gaba. Eles patrocinam praticamente todos os
encontros de aeromodelismo no Brasil. Em Gaspar, Santa Catarina, por exemplo, eles têm evento
que eles patrocinam, que são eventos que vem pilotos do mundo inteiro participar das competições.
Então, hoje nós temos 2 drones que a Gaba mandou para a gente sortear no evento. Hoje a gente
vem apresentar nesse corredor que a gente está fazendo aí, de encontro de aeromodelismo, que
vem desde Colatina até Alegre, fazer o convite para as autoridades, o público, que queria também
participar, que venha nos prestigiar nesses eventos. Não é todo lugar que a gente vê a presença
da classe política nos eventos, mas o nosso município, Venda Nova, Afonso Cláudio também tem
marcado bastante presença nessa parte política. Então, a gente colocou esse cartaz com a
divulgação do evento, com a data, que vão ser 2 dias, e no sábado nós vamos fazer um jantar a
noite. As pessoas que quiserem comparecer, participar lá com a gente no nosso jantar. No sábado
a gente vai ter apresentações durante o dia, no domingo durante o dia. Então, fica aqui aberto o
convite a todos nos ouvintes, autoridades, vereadores, presidente da Câmara, que venham nos
prestigiar. A gente precisa de ajuda sim, porque nós estamos iniciando no município de Venda
Nova com esse grupo, nessa área aqui. Então, todos os recursos que estão sendo investidos ali,
estão sendo investidos do nosso bolso, do particular. Então, isso fica bem pesado para a gente que
está iniciando, porque a gente precisa ter uma estrutura boa, a gente precisa ter sanitários, nós
precisamos instalar energia, reabrir a estrada, para poder ter acesso fácil, porque muitos pilotos
vêm de fora, e eles vêm com reboque, porque vem trazendo aeronaves grandes, que não cabem
dentro dos carros. E para isso a gente precisa reabrir a estrada também. A gente está falando em
Venda Nova e Conceição, porque lá está em cima do município de Conceição, mas eu não posso
deixar aqui de falar na pessoa do prefeito Cristiano, que foi uma pessoa que esteve muito presente
com a gente lá, ele nos deu muito apoio na época que nós iniciamos, o seu secretariado lá de
Conceição também estive sempre presente. Foram pessoas que abraçaram a causa com a gente,
e que hoje nós temos aquela praça ali já pronta praticamente para utilizar, em função da ajuda que
a gente teve da Prefeitura, que nos ajudaram, porque só de cunho particular, a gente não teria
condição de ter essa praça hoje pronta, como está hoje. Muito obrigado ao Cristiano, aos
secretários dele lá, que passaram várias pessoas lá nos ajudando. Quero agradecer também ao
Marcio, presidente da Câmara, que que nos cedeu espaço para a gente estar falando e mostrando
esse trabalho também, a todos os ouvintes, que hoje tem gente ouvindo desde Colatina até o sul
do estado, as pessoas estão ouvindo, participando pela rádio FMZ, que estão ouvindo, e agradecer
também a Deus por esse momento, de estar aqui presente, não posso deixar de agradecer ao
Rogério e ao Vinícius, que estão aqui presentes. São 2 pessoas que tem trabalhado muito lá na
nossa pista, e eles não têm medido esforços para trabalho lá, todo final de semanas eles têm
trabalhado, Nali, Paulinho, Marcelo, pessoal de Castelo, que tem marcado muita presença, e
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Jesualdo e Zequinha, que estão fazendo bastante esforço lá para que esse evento seja um
sucesso. Aí também contamos com a sorte de São Pedro, para que não esteja chovendo. Como
nossa pista é de terra, se estiver chovendo, a gente é obrigado a adiar o evento. Então, obrigado a
todos”. Em seguida, o senhor Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL, e concedeu a
palavra a VEREADORA ALDI MARIA CALIMAN, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite
senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Na quarta-feira, dia 22, a Secretaria de Saúde organizou uma caminhada sobre o
Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um momento para pensar e para estudar sobre a
depressão. A depressão é uma doença. Eu tinha um amigo, aquele professor que me ensinou vôlei
lá atrás, ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou que a depressão é uma dor que a
gente tem por dentro, que não consegue explicar, que ele não desejaria ao pior inimigo dele. Então,
esse mês de setembro é dedicado a esse tema. Foi colocado o seguinte: conversar, escutar e
entender, atitudes que salvam vidas. Observe na sua casa, as pessoas que convivem com você, o
comportamento, se está introvertido, está triste, procura saber, procura ajudar, procura ouvir, para
poder ajudar a pessoa a se livrar dessa coisa ruim. Teve essa caminhada, os alunos da escola
Fioravante participaram da caminhada, terminou na Casa da Cultura. Depois a equipe das agentes
de saúde, as colegas apresentaram uma peça muito interessante, a depressão, como que ela faz
com as pessoas. Então, parabenizar a secretária de saúde pela atitude em relação a isso aqui.
Também essa semana é a semana do idoso, é a minha semana, eu estou nessa semana. Hoje
teve a primeira caminhada. Teve turmas de todas as escolas, Fundação, Domingos Perim,
Fioravante, Coopeducar. Eles interagiram com os vovôs e com as vovós. Saiu daqui, caminharam,
chegaram no centro de eventos Padre Cleto Caliman, teve o lanche, teve a oração, depois teve o
forró, e a semana continua. Tinha uma aula, as vovós tiveram oportunidade, os vovôs também
fizeram, de receber massagem, corte de cabelo, sobrancelha. A equipe da assistência e do Cras
participou dessa semana. Amanhã vai ter a noite das famílias. Então, vai ser no centro de
convivência. Dia 29 vai ter um almoço para os vovôs, vai ter um culto, uma celebração da palavra,
depois vai ter o almoço, vão ter as brincadeiras que eles gostam. E dia primeiro vai ser a entrevista
no programa Conexão. Então, procura ouvir, acompanhar o Conexão, na FMZ, às 11:00. Está de
parabéns aí o pessoal da Ação Social, a Saúde deu assistência acompanhando com ambulância e
tudo mais, a terceira idade caminhando 1 hora e meia, uns acharam pesado, mas foram. Eu quero
parabenizar o secretário de Obras Gilberto. Aí, Dalton Perim, o pedido foi atendido, a placa aí na
festa da igreja: proibido estacionar carretas, caminhões e ônibus. Automóveis pode. O Dalton tinha
pedido. Tinha 3 carretas estacionadas na frente da igreja aqui, as pessoas querem estacionar para
participar do culto, e não podem. Também quero parabenizar o Jorginho. A banda dele foi
convidada a participar de um concurso de bandas lá em Jaguaré. É muito bonita a banda. A Ivanilda
tinha falado comigo que vocês iam sair 6 da manhã no sábado, é como se fosse daqui a BH, é
longe. O Neno falou que foram muito bem recebidos pelo povo de Jaguaré. O concurso foi na praça
Nicolau Falqueto. Ele falou que a praça está muito bonita, essa praça dedicada ao Nicolau Falqueto,
nosso ex-Prefeito, ele que ajudou a emancipar, depois veio para cá, porque ele não queria ser o
prefeito lá. Parabenizar o Jorginho pela garra, determinação dele, e todos os alunos da banda. Tem
pai, tem filho, tem crianças, tem tudo. Vamos ver se no orçamento deste ano, vereadores, nós
temos que segurar lá mais verba, porque está precisando de aparelhos, de instrumentos. Tem
crianças querendo entrar, mas não tem instrumento. Então, nós temos que segurar isso aí. O
Lindomar me ligou feliz da vida, me ligou no sábado, professor Lindomar: Dé, foi o melhor resultado
nosso até hoje no Garotada. Conquistamos 8 bicicletas. O primeiro lugar, 800 metros, 10, 11, o
Vítor Moreira Alves. Na categoria 10, 11, segundo lugar, 800 metros, Lívia Zumac de Almeida.
Terceiro lugar, 800 metros, 10, 11, Milene Dorzenone Batista. Terceiro lugar, 400 metros, 8 e 9,
Helena Zambon Mauro. Deve ser filha do Bill, o Bill era preguiçoso, mas está ficando esperta a
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menininha aqui. Terceiro lugar, 800 metros, 12 e 13, José Antônio Dordenoni, Altenerati. Segundo
lugar, 800 metros, 12 e 13, Gabriela Tonete Barbosa. Terceiro lugar, 1600 metros, 14 e 15 anos,
Laura Rosa da Silva Gonçalves. Segundo lugar, 800 metros, 16 e 17, Caroline Boeque Spadeto.
Então, o professor Lindomar e o professor Eduardo Andreão, que são do projeto de Campeão de
Futuro, da modalidade de atletismo, levaram 70 alunos. Saíram daqui na sexta, meio-dia, e
competiram no sábado de manhã. Então, está de parabéns aí a galera que está participando. O
esporte é muito bom, quem pratica o esporte está aprendendo a viver, porque a nossa vida é
administrar desafios a todo segundo, e no esporte você aprende prazerosamente, sente dor, sofre,
sua a camisa, compete. Então, isso aí é saber administrar o dia a dia da nossa vida. Então, está de
parabéns. O secretário tem que ser assim, tem que tomar atitude, pegar e fazer. Quando o dado
foi eleito, o secretário de educação que foi designado foi o Edson Zandonadi. Ele me convidou para
ser coordenadora do esporte escolar. O que ele me pediu: eu quero o seu entusiasmo, se vira nos
30. Me virei, tem que ir fazendo, pegar e fazer. Obrigado pela atenção e boa noite”. 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. É bom participar, estar aqui
presente e ver a tramitação de projetos, porque na maioria dos casos a população não tem a
informação completa, e fica no “disse, me disse”, e tudo mais. Quero também cumprimentar vossa
senhoria por estar trazendo essa bela explanação. O vereador Marcos Torres falou que lembra do
início, da dificuldade, os caminhos que precisam ser percorridos. A gente precisa muito estar
colaborando, ajudando, trabalhando, porque o movimento público precisa de união, precisa de
parcerias. Quero aqui parabenizar, e, se possível, estarei presente no evento, porque engrandece
e fortalece cada vez mais. Traz importância a um algo que gera união, gera parceria, gera
divertimento para a nossa população. Isso é muito importante. Hoje nós estamos num sistema
muito automático. Segunda tem um compromisso, terça, quarta, e a gente não aproveita os
momentos. O interessante é que nesses encontros a mídia, os eletrônicos, ao invés de ser os
telefones, são os aviões. Então, tira a nossa atenção. Quero também trazer aqui a explanação do
meu requerimento, sobre a biblioteca municipal. Recebi a resposta. A biblioteca está fechada hoje,
pois ela foi interditada pela Defesa Civil do nosso município, pois observou-se danos de recalques
e fadigas na obra, ou seja, a obra está caindo. Estive lá presente, analisei, procede essa
informação, a resposta do requerimento é verídica. Também veio informações a mais, onde no dia
8 de setembro se publicou no Diário Oficial, na Amunes e no site da Prefeitura, o aviso de intenção
de locação de imóvel. Ou seja, a prefeitura está precisando de um imóvel para realocar a nossa
biblioteca municipal. Me atentei também, pois a prefeitura hoje não tem posse de um espaço
semelhante. Por isso a locação do espaço. Então, aqui trazendo a público a situação que se
encontra hoje a biblioteca. Está fechada, pois a obra está caindo, tem rachaduras grandes,
expostas, e a prefeitura procura por um espaço. Quero também aqui fazer uma indicação nessa
noite, para que seja feita uma praça no espaço público da Tapera, a comunidade precisa muito e
clama por esse espaço. Hoje a prefeitura já tem uma área de posse, que precisa dessa atenção, e
vai trazer um grande benefício ali para aquela comunidade. Quero também trazer aqui a público,
vereador Wallace, o evento de ontem, que tratou de um assunto diferente, que normalmente os
poderes públicos não se atentam, que foi um evento voltado para a beleza, a estética, onde eu e o
vereador Wallace estivemos presentes. Quero parabenizar aqui o Adilson Faroni, que foi o principal
agente, para que esse evento acontecesse. Na noite de ontem, os profissionais de estética e da
beleza no município, receberam um certificado de valorização, em cada segmento, o segmento da
maquiagem, o segmento do cabeleireiro, segmento da manicure. Isso é importante, porque valoriza
o trabalho. Quero também estender e agradecer a prefeitura municipal, em nome do prefeito Paulo
Mineti, em nome do gerente da Secretaria, por ter viabilizado esse evento. Quero também aqui
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estender os cumprimentos e agradecer também ao Sicoob, que foi um parceiro do evento, porque
valoriza muito. Hoje, mesmo que de forma indireta, a estética é saúde, é uma saúde mental, é uma
saúde de valorização. Então, quero também fazer uma indicação, para que o poder executivo já
deste previsto para o calendário do ano que vem o mesmo evento, para que a gente possa valorizar
outras pessoas que não estiveram presentes neste evento. Quero também parabenizar a
comunidade de Vargem Grande, a Associação de Vargem Grande, por ter promovido a Festa do
Cavaleiro. Foi uma festa esplendorosa, estive presente lá, e o nosso município, felizmente, tem a
associações, tem grupos que são de extrema valia. Eles puxam a liderança, eles pegam a
responsabilidade, e fazem com que as coisas aconteçam. Então, eu quero parabenizar a todos os
envolvidos na festa, pois estava muito bonita. Quero também aqui parabenizar a todos os
envolvidos no leilão da Apae, onde estive presente por alguns momentos, e o leilão ultrapassou
200 mil de arrecadação, o valor específico eu não vou saber informar, pois não fiquei até o final.
Então, quero agradecer novamente a nossa comunidade, por abraçar a causa e saber a
importância que tem esses eventos, esses acontecimentos no nosso município. E quero já fazer o
convite, para o leilão dia 12 de novembro, do Alto Bananeiras, que é para a comunidade também.
Quero desejar uma 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. Osmar, eu fico feliz pela sua fala, porque você fala
que está numa cidade vizinha nossa, mas eu fiquei feliz com sua fala, porque não tem lugar para
fazer as coisas. O negócio é ter vontade, ter companheirismo, amizade, que as coisas funcionam.
É assim que eu gosto de tratar, de falar com as pessoas, independente de onde a gente for fazer
o evento, para as pessoas olharem com esses bons olhos. A questão de ajuda, não é fácil para
você manter uma equipe dessas, gera gasto, você tem que ter todos esses pedidos. Uma coisa te
falo, não fique com dó de pedir não. Nós aqui da Câmara, eu como Presidente, como Vereador,
dentro da possibilidade, alguma lei que precisar fazer para autorizar alguma coisa em Venda Nova
do Imigrante, essa casa está de porta aberta para o grupo de vocês. Em nome da Câmara, me
coloco à disposição para ajudar vocês, dentro da legalidade, do que pode ser feito. Pode contar
com essa casa de leis. Quero falar aqui sobre o meu projeto sobre do Alto Bananeiras, é um projeto
que eu coloquei hoje, foi lido, sobre transformar aquela estrada da ponte ali, até lá na divisa, de
Rota do Socol, pelos benefícios que podemos colocar naquela região, a parte turística. Aquele lago
que nós temos lá em cima, é um lago lindo, e temos que valorizar aquele lago. Se a gente não fizer
isso, não valorizar o que nós temos de mais bonito em nosso município, nós já estamos perdendo
para Pedra Azul. Pedra Azul tem a Rota do Lagarto, a Rota do Carmo, a Rota dos Lagos, tem as
cervejarias, tem flor, e nós estamos perdendo essas raízes. Então, o projeto eu coloquei, porque
dentro desse projeto a gente consegue colocar um revsol, algum calçamento, alguma coisa. Então,
peço aos vereadores que olhem com carinho, porque, infelizmente, estamos sem secretário de
turismo, e nós estamos defasados na parte turística. O Socol foi feito aqui em Venda Nova, e a
gente não está falando em nome de família, a gente está falando uma rota, que vai fortalecer o
nome do Socol em Venda Nova do Imigrante, o nome do agroturismo em Venda Nova. E já faço
também uma indicação, que o executivo coloque revsol nas partes onde tem agroturismo, onde
tem a rota turística, para trazer essas pessoas para cá. Essa situação a gente pode estar vendo
junto com a casa de leis, porque estão começando a colocar o revsol nas nossas estradas, estão
agora fazendo lá por cima da Vendap. Quero parabenizar aí o Gilberto, secretário de Obras,
excelente trabalho, um trabalho bacana, não é fácil. Mas se nós juntarmos forças, a gente consegue
fazer muito mais para nós. E fazer uma indicação, que o prefeito coloque um secretário de turismo.
Daqui a pouco nós vamos perder muito por Venda Nova do Imigrante. É aqui onde tudo começou,
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nós temos a famosa Festa da Polenta, começou por aqui, nós temos as nossas tradições, temos o
Socol, temos as nossas cervejarias, mas estamos precisando de um olhar diferente, um olhar de
agroturismo, olhar de empreendedor, para que nós possamos valorizar o que nós temos de bonito
na nossa comunidade. Mais uma vez eu falo, o lago do Alto Bananeiras tem que ser olhado com
bons olhos. Esse é o início de um projeto, é um projeto que nós podemos fazer um circuito em volta
lá, para quem quiser caminhar. Na época o falecido, saudoso, Braz Delpupo, soltou mais de 20.000
peixes lá naquele lago. Temos que valorizar o que nós temos. Quera agradecer também a festa lá
em nome do Robinho, a festa dos cavaleiros, lá da minha comunidade de Vargem Grande. O
vereador Ivanildo esteve lá presente, foi lá nos prestigiar, junto com o doutor Orlando, Sávio Filete.
Foi maravilhoso, um lugar muito bacana, as pessoas muito simples, bem acolhedoras, e graças a
Deus deu tudo certo. Então, quero parabenizar a minha comunidade por essa festa, e pode sempre
estar contando comigo. Agradeço a presença de todos, fiquem todos com Deus e boa noite”. 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. Fico feliz,
Jaílson, nessa noite em tê-lo aqui, diretor do meu partido, muito feliz mesmo, obrigado pela
presença. Os demais que estão aí hoje aqui presentes nos acompanhando. Osmar, eu lembro
quando iniciou, quando teve aquele projeto, o comecinho dessa revoada, lá no Barro Branco, Santa
Luzia, Conceição. Algumas pessoas, não sei se ainda continua, eu acredito que sim, tentaram fazer
essa pista, fazer Venda Nova ser sede. Infelizmente, é triste a gente ver que vocês não
conseguiram, mas fico feliz por Conceição, uma cidade próxima, mãe de Venda Nova, abrir esse
espaço para vocês lá e esse esporte maravilhoso. Praticamente tudo em relação ao esporte eu fico
feliz, e sempre, dentro do possível, sou um apoiador. A Dé mesma fala isso sempre, o esporte só
traz coisa boa. Só traz coisa boa, independente de qual esporte. Saber usar, ter coordenação
correta, igual vocês têm lá, só traz coisa boa e tira muitas pessoas do caminho ruim. Então, esporte
é isso. Parabéns, fico feliz por saber que lá está cada dia melhorando, e com a garra de vocês, com
vontade e com a fé em Deus, com certeza, vão colher bons frutos e vai ser muito melhor do que já
é hoje, porque eu tenho certeza que é isso que vocês procuram. Triste vir aqui falar em relação à
biblioteca municipal interditada, por estar correndo risco da obra cair. Olha, todos aqui têm
conhecimento, a população de Venda Nova inteira tem conhecimento, de que há pouco tempo teve
uma reforma de várias obras do município, principalmente unidades de saúde, creches. Então, vou
falar para quem me ouve neste momento. Ouçam, prestem atenção no nome de uma obra, que há
pouco tempo foi reformada, e em breve, eu espero estar muito errado, que eu volto aqui e retiro o
que eu estou falando, mas fiquem atentos ao posto Minete. Senhor Presidente, quero neste
momento que envie um ofício convidando o secretário de Obras, ou gerente de Obras, para vir na
minha comissão, eu como presidente da Comissão de Obras, para buscar esclarecimento sobre as
reclama ações que eu estou recebendo há mais de 2 semanas, sobre ruas sujas. Não quero chegar
aqui e falar uma coisa, que talvez eu não sei o que está acontecendo, está faltando funcionário,
está faltando cobrança dos funcionários, não sei se é isso. Então, quero fazer esse convite ao
secretário de Obras ou gerente de Obras, na nossa comissão, na segunda-feira, às 17:30. A minha
indicação que eu fiz hoje, todos ouviram, da galeria próxima ao túnel. Há muitos anos aquela galeria
lá, as tampas de ferro soltas, a galeria solta, uma bateção, um barulho incrível, que ninguém suporta
mais quem mora próximo ali. Então, precisa de uma manutenção com urgência, para que resolva
aquele barulho, e que é simples de fazer. Então, minha indicação de hoje, que foi lida, é exatamente
isso. Quero também fazer um pedido ao presidente da Comissão de Saúde, mais os membros, o
secretário e o relator, que façam um convite à secretária de Saúde, ou gerente, para trazer uma
explanação para nós, na comissão, sobre a falta de medicação, de remédios básicos, que está
faltando, que a reclamação é muito grande, constante, nas unidades de saúde, sobre o que que
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está acontecendo, porque está faltando, se não teve licitação, se teve, se não foram entregues os
remédios, ou coisa assim, mas a gente precisa saber disso. A reclamação e a cobrança são muito
grandes em relação a isso. Vejo aqui o Rogério presente, morador de Santo Antônio da Serra, e
mais uma vez venho aqui nessa tribuna fazer o pedido para o executivo, mais uma vez, não sei
quantas vezes com essa fazendo esse pedido. Se não tem condições, mão de obra, para fazer um
ponto de ônibus escolar no Santo Antônio da Serra, sede o material, que tem pessoas lá que sabem
trabalhar, querem trabalhar e querem fazer, sem cobrar um centavo. É só ceder o material. Mas
não deixem as crianças passarem pelo o que estão passando não. Quando não é sol, é chuva.
Esse ponto de ônibus escolar vai sair quando em Santo Antônio da Serra? Com tanto dinheiro em
caixa, milhões, como foi falado aqui semana passada, 940 mil numa festa de Rodeio. Não sou
contra fazer a festa não, volto a falar, mas parabenizo o doutor Erivelto, na fala dele de terça-feira,
tem que ser proporcional esses gastos, não pode ser da forma que está sendo feito não. Não tem
outro nome a não ser a política do pão e circo. Quem ler esse livro, vai entender o que eu estou
falando. Quero chamar atenção do nosso povo, nossos eleitores, domingo é eleição, vamos votar
com responsabilidade, vamos votar em pessoas íntegras, pessoas honestas, que já deixaram sinais
para nós, que eu falo sempre, o político ladrão, corrupto, quem coloca ele lá é o povo, ele não foi
para lá sozinho não, ele não bateu o pé e entrou lá a força não. Então, temos que ter
responsabilidade nesse voto, e muita. Quem acha que política não faz parte da sua vida, estão
muito enganados. Não vou votar, vou pagar a taxa que é melhor. Exatamente, então paga a taxa
que é melhor. O dia que que chegar em uma lanchonete para lanchar, pede alguém também para
escolher seu lanche, e depois coma. É a mesma coisa, não tem diferença nenhum. Então, vamos
ter responsabilidade no voto. Tem pessoas próximas de nós, pessoas boas, pessoas honestas, já
deixaram sinais para nós. Assim como tem pessoas vindo para reeleição, com sinais horrorosos.
Sou contra a reeleição não, mas temos que saber escolher, saber em quem vamos votar. E o voto
é uma grande responsabilidade de cada um. Depois vamos ficar ai 4 anos reclamando que tem um
corrupto lá, mas quem colocou o corrupto lá? Temos que ter muita responsabilidade quanto a isso.
E deixo aqui, responsabilidade de cada um, é individual. Vamos ficar muito atentos. Senhor
Presidente, hoje é só isso, agradecer mais uma vez por estar usando essa tribuna, e buscando
sempre a transparência, e nunca deixar de ser honesto, olhar nos olhos das pessoas e andar de
cabeça erguida. Estou falando isso, porque na última semana, em redes sociais, fui chamado de
palhaço, mas o palhaço aqui nunca deixou de vir aqui e falar a verdade, e o que sente, e o palhaço
aqui não tem e nunca vai ter rabo preso com ninguém, pode ter certeza. Obrigado, senhor
Presidente”. 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
WALACE RODRIGUES DE SOUZA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite senhor
presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Primeiramente quero deixar um boa noite especial a família do Luciano Batista Mauro,
meu patrão, ao Teté Andreão, Dalila e José Durães, um boa noite especial a vocês todos. Hoje
estive andando na comunidade do Vargem Grande, e me deparei com um pedido, de um ponto de
ônibus ali naquela avenida principal, que há 8 anos eles vêm clamando por um ponto de ônibus.
Então, servidora Chris, poderia fazer uma indicação para mim, desse ponto de ônibus, fazendo um
favor. E também, como a Dé explanou aqui, da caminhada lá, do Setembro Amarelo, quarta, dia
22, me fiz presente, a Dé estava junto, fizemos uma passeata muito gostosa. E vamos nos
conscientizar. Você ver uma pessoa depressiva, tenta ajudar, leve ele para algum psicólogo, tem
vários psicólogos aqui no nosso município, e pessoas que se sentem sozinhas, mas, na verdade,
é porque não tem ninguém que olha por eles, pelo próximo. Então, a gente tem que estar de olhos
atentos sobre isso. Estivemos participando também de uma palestra, onde que dentro da palestra
algumas pessoas choraram, e elas já se encontram com problema, porque a depressão pega no
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seu ponto mais fraco. Então, só nessa palestra você já vê que tem pessoas que necessitam de
ajuda. Só que elas não demonstram pedindo, mas sim com um choro, ou um nervosismo. Então,
vamos procurar nos ajudar e ajudar o próximo. Neno, parabéns, mais uma vez você presente aí na
casa. Quero parabenizar ao grupo aí do aeromodelismo. Inclusive tinha até uma pequena pista de
voo lá em cima no Mirante Romântico, não sei o que que aconteceu, se fechou, o que que deu,
mas a iniciativa de vocês é muito boa, estão de parabéns, não só quanto ao grupo e o prefeito
Cristiano, que vem dando força a vocês lá também, mas as pessoas que concederam o espaço
para vocês estarem utilizando. Então, que isso também fique para o nosso município, alguém que
tenha uma área, que não tem utilidade para poder estar fazendo um plantio, ou não queira mexer
com mais nada, que doe. E que a gente possa trazer também esse aeromodelismo para o
município, que vai acarretar muitas valorizações, vai ter muitos benefícios com hotelarias,
comércios, onde ambas as partes ficarão satisfeitos. Também quero parabenizar, fizemos
presentes também, os 40 anos do Fioravante Caliman, da escola Fioravante Caliman. Parabenizar
a Celina, pelo seu excelentíssimo trabalho. Se não me foge a memória, 10 anos de trabalho da
Celina naquela escola”. Em seguida, a Vereadora Aldi Maria Caliman solicitou falar aparte, e
concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Realmente foi muito emocionante. Fizeram uma
homenagem leve, simples, mas muito emocionante. 40 anos, como que passa rápido. Estava lá
presente o representante do secretário. Desde a pedra fundamental até os dias atuais, porque até
1981 ele era instituto Salesiano Pedro Palácio. Aí, a partir de 82 começou a funcionar como Escola
Estadual Fioravante Caliman, e o primeiro diretor foi o João Delpupo. Ele ficou 2 anos, depois 5
anos foi o Domingos Sávio Caliman, padre Pascoal também foi, depois a Cristina foi 16 anos, e a
Celine é uma ex-aluna, ex-atleta. Por isso que eu falo que o esporte ajuda muito. A Celina tinha
uma dificuldade, era muito pobre, mas ela era meio fundista. Através do esporte ela foi vencendo
N desafios, e hoje é diretora da escola. Então, está aí o exemplo para todos, que às vezes ficam
colocando dificuldades em tudo. A gente tem muito exemplo na nossa vida, e ela é um exemplo. A
escola está arrumadinha, com a manutenção feita, mas a comunidade quer que o estado adquira
a escola, e a transforme num espaço público, para poder investir na ampliação dela. E para ampliar,
ela não pode ser particular, tem que ser pública. Então, que ele compre a área, para poder aumentar
o espaço lá da escola”. Em seguida, o Vereador Walace Rodrigues de Souza continuou o seu
pronunciamento: “Parabenizar também a Afepol, que foi lá, fez um mini tombo da polenta, o
Granello Giallo fez a apresentação, nessa apresentação até o prefeito veio a dançar. Venho
agradecer também a comunidade de Vargem Grande, que lá fiz presente, naquela missa linda,
maravilhosa, nunca tinha participado, é a primeira vez que eu fui no festejo da comunidade. Estive
numa outra, mas se não me foge à memória, a outra foi de São Valentim, e a essa foi a dos
cavaleiros. A festa foi muito bonita, gostosa, teve missa, almoço, shows. O grupo Molecagem se
fez presente, e mais 2 bandas, até as bandas de lá da comunidade mesmo, que 2 trabalham na
Prefeitura, um fica lá embaixo protocolando, que é o Bruno, e o outro é aqui do setor de obras, o
Luan. Eles têm grande talento também, não é só trabalhar não. Luiz, te parabenizar, que se fez
presente lá também, eu, o Prefeito, você, Ivanildo, depois eu fiquei sabendo, até o presidente se
fez presente lá na comunidade dele. Parabenizar o pessoal da Apae, pelo belíssimo leilão que teve.
Eu acho que eu cheguei ali rapidamente, ninguém me viu, eu fiz igual um relâmpago, fui e voltei,
dei uma volta lá no São Roque também, fui lá na casa da Dalila, a mãe da Alexandra, tomei um
cafezinho lá. E é assim, a gente tem que ser mais representativo nas comunidades, no município.
Agradecer a todos que me recebem de braços aberto, o município inteiro, a comunidade, e a minha
comunidade do Camargo também. E agradecer principalmente a minha esposa, que sempre está
aí me conduzindo, me iluminando e me cobrando cada vez mais algumas demandas que o
município pede e exige. Boa noite a todos, parabéns a todos vocês que se fazem presentes aqui
na casa. Estamos juntos e misturados”. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao
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VEREADOR IVANILDO DE ALMEIDA SILVA, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite
senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, público presente, radiouvintes e
internautas. Osmar, parabéns pela organização deste evento, a todos os participantes. Vou fazer
aqui um agradecimento a prefeitura de Conceição, que está apoiando esse evento. A maioria dos
participantes de Venda Nova, do Aero Montanhas Capixabas, tem integrantes de Conceição
também, que fazem parte da associação, e essa parceria é muito bacana. Se Deus quiser vou estar
presentes, fazer uma força de ir sim. Dias 22 e 23 de outubro, segunda revoada das Montanhas,
Venda Nova e Conceição. Vai ser no Barro Branco. Para quem não conhece, tem Santa Luzia,
entra ali na granja do seu Luís, segue o asfalto, vai ter placa informando. Parabéns a vocês, que
Deus ajude que seja um evento promissor, e que o esporte seja praticado lá, que é um esporte de
aventura, esporte radical, esporte de lazer, todo um conjunto de esporte que as pessoas estão ali,
ou fisicamente, ou mentalmente, porque o esporte traz a saúde. Senhor Presidente, venho aqui
parabenizar também a Apae, por mais um leilão, todos os participantes, as pessoas envolvidas,
doadores, que doaram os garrotes, pessoas que arremataram, as pessoas que estavam ali
arrematando as prendas, conduzindo o leilão, participando, a sociedade ativamente. Estive lá por
um momento, tinha mais 2 eventos para ir, nessa reta final, e estive também, e vai aqui meus
parabéns para a nossa comunidade de Vargem Grande, comunidade do senhor, mas a gente está
ali perto a abraça toda essa região aí, na 22ª Festa dos Cavaleiros e Violeiros de Vargem Grande.
Agradecer em nome do Robinho Andreão, que é o Presidente, todos da diretoria, todos da
comunidade envolvida, as pessoas que participam ativamente da comunidade, que de tal forma
contribuem para ela. Aproveitando o gancho, vou fazer aqui 2 indicações, como eu já falei com
Vossa Excelência, de fazermos juntos essas 2 indicações. Em conversa com o nosso presidente
Márcio, que é da comunidade, eu também faço parte daquele aglomerado de comunidades ali, de
Vargem Grande, vamos fazer indicação juntos, de 2 pedidos antigos da comunidade. Um é o
calçamento, pavimentação ali na entrada de Vargem Grande, subindo aquele ponto de ônibus à
esquerda, até no Teté Anderão, numa vila grande que já tem ali. Já tem iluminação pública, quando
o senhor foi secretário, o senhor encaminhou, e água. Então, a gente está aqui fazendo esse
pedido, ao executivo municipal, que faça o calçamento daquela comunidade ali. E temos também
um mais antigo ainda, que é um desejo da comunidade há muito tempo, que é a pavimentação
asfáltica daquele trecho da Jaop, onde que se encontra a empresa Jaop, fazendo a ferradura, junto
à fábrica de ração, que tem 7 ou 8 empreendimentos. Desde a época ainda do seu Zé Onofre, que
era Prefeito, que ele estimulou, comprou os terrenos lá para fazer indústrias, para gerar emprego,
e ali carece desse pavimento asfáltico. Fazer a ferradura, que os caminhões de frango, caminhões
de porcos, que passam para o frigorífico, passem não dentro do centro, mas pelo contorno. Então,
é importante, a comunidade tem um sonho antigo, e foi promessa de campanha do nosso Prefeito.
Naquele momento estávamos juntos, engajados, motivados pelas promessas, pelo o que a gente
rodava, as pessoas falavam, pela expectativa. Então, a gente conta com esse ofício, senhor
Prefeito, que o senhor possa atender a comunidade de Vargem Grande, que vamos ser
eternamente gratos a vossa excelência, por essas 2 reivindicações antigas, que não são só de
agora, são do passado, ainda das outras legislaturas, dos outros prefeitos que passaram aqui na
cidade. Então, que Deus ajude que até ao final desse mandato, o prefeito realize essa grande obra
na comunidade de Vargem Grande. Senhor Presidente, volto aqui também a fazer outra indicação,
agora, Erivelto, em conversa com vossa excelência dias atrás, a gente esqueceu de trazer nessa
tribuna, que é a questão do recapeamento não só da Rodovia dos produtores no Caxixe, mas como
também aquele trecho que liga até São José do Alto Viçosa. Então, voltamos aqui oficializar ao
prefeito municipal, que encaminhe a quem tiver a competência, se for rodovia estadual, se for BR,
mas que faça. O poder executivo tem uma articulação muito grande com o governo do estado. O
prefeito sinaliza isso nos últimos dias, que tem uma ligação muito grande com o governador. Que
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faça esse pedido, que esteja colocando em pauta isso daí, que a comunidade já pede muito mais
de 3 legislaturas. Desde quando eu venho nessa tribuna, desde a época ainda do Luiz Brambilla,
do seu Isael, ai veio a legislatura passada, esta agora, e nada de se realizar. É o sonho do povo do
Caxixe, e que Deus ajude. O Zezão Boiadeiro, o vereador Marcos Torres falou, o Amilton, que se
fez presente aqui um ano e pouco, também pediu e oficializou. Então, que fique aqui, para não
deixar aquela chama morrer e se apagar. Que o prefeito tome a providência, que ajude aquela
comunidade, que tanto contribui ao nosso município, com escoamento dos seus produtos, que ali
são produzidos. Ali também tem lavador de tomate, tem lavador de cenoura, é um polo de lavagem
de verduras para exportação, que vai para outros estados, que abastece várias Ceasas, inclusive
a Ceagesp. Fiquei sabendo que a cenoura vai para São Paulo. Então, é importante, vereador
Erivelto, que representa a comunidade do Caxixe hoje aqui na Câmara. Eu venho aqui assinar
solidário a vossa excelência, que fez esse pedido, venho assinar junto com vossa excelência aí.
Então, fica aqui o pedido, senhor Presidente. Venho aqui também dizer que estamos na reta final,
as eleições estão aí, faltam 5 dias. Vamos fazer um voto consciente. Nessa eleição nós vamos
votar primeiro para deputado federal, nós vamos eleger os nossos deputados federais, são 10
vagas. Vamos eleger nossos deputados estaduais, são 30 vagas na assembleia. Vamos eleger um
senador, o governador do estado e o presidente da República. Então, vamos votar consciente, com
avaliação, e vamos aí. Que Deus ajude que no Brasil sejam eleitas pessoas comprometidas com a
população. Vamos olhar para frente, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as eleições e Deus
abençoe o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente”. 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 ERIVELTO ULIANA, que fez o seguinte
pronunciamento: “Boa noite senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa,
público presente, radiouvintes e internautas. Cumprimentar o Osmar Specimili, presidente da Aero
Montanhas Capixabas. Mais um esporte que já tem algum tempo, que está sendo desenvolvido na
nossa região. É mais um esporte, é mais uma oportunidade para a pessoa estar tendo alguma
atividade, para fugir do estresse do dia a dia, e por outro lado, como você muito bem ressaltou, tem
o lado financeiro, o lado econômico, pessoas de outras localidades que vem, do município de Venda
Nova, dos municípios vizinhos, vindo para cá, vão se alimentar, vão se hospedar, acabam também
fazendo parte do ciclo de geração de riqueza para o município. Então, em todos os sentidos aí,
meus parabéns e obrigado. Mais uma associação que tem sucesso no nosso município e na nossa
região. Na última quinta-feira tive o prazer de participar da cerimônia de festividade dos 40 anos da
escola Fioravante Caliman. Eu tenho a honra de falar, o orgulho de dizer, que eu estudei naquela
escola da quinta à oitava série do ensino fundamental 2, e do primeiro ao terceiro ano do ensino
médio. Foi uma cerimônia simples, mas ao mesmo tempo muito emocionante. Então, quero deixar
os parabéns a atual diretora, Celina Moreira, ao professor Higino Falqueto, que também fez parte
da organização, agradecer ao coral Santa Cecília, que fez lá a cantarola, a Afepol, que fez o mini
tombo da polenta, a todos os organizadores. Quero também deixar registrado, que nesse período
que eu fui aluno, tive como diretores o Sávio Caliman e o padre Pascoal. E no período do Sávio
Caliman, foi um período que marcou muito a minha vida nesse período escolar, porque o Sávio
criou as olimpíadas escolares na escola Fioravante Calimam. Lembro até hoje da emoção, quando
fazia sorteios dos grupos, quando nos reunimos para dar nomes aos grupos, depois saímos do
comércio pedindo patrocínio para fazer as camisas. Eu não lembro em qual ano, mas teve um ano
que o nome do nosso grupo foi “azurra”, e quem deu a sugestão foi a vereadora Aldi Caliman. São
momentos marcantes, e foi aí que eu acredito que tenha nascido o meu amor pelo esporte, porque
eu gosto de todos os esportes. Como eu sempre falo, eu nunca fui bom em nenhum, mas eu sempre
participei de tudo. Para terem ideia do tanto que eu gosto de esporte, quando estou assistindo
televisão, geralmente estou assistindo esporte, golfe, ping pong, eu assisto de tudo. Pena que Deus
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não me deu esse dom aí de ser um grande esportista, que eu confesso que eu tinha um sonho de
ser. Fico grato com o que eu participei, por esse período da escola. O Sávio também foi muito
importante, quando ele criou a equipe de voleibol, eu fazia parte do time masculino”. Em seguida,
a Vereadora Aldi Maria Caliman solicitou falar aparte, e concedido, fez o seguinte
pronunciamento: “Ele treinava depois da aula, depois das 10:00, treinava os meninos. E o Tito,
na época, treinava os meninos lá no Rio Branco, às 6 da manhã tinha que estar correndo, e às 7
tinha que estar na escola. Tempo bom.”. Em seguida, o Vereador Erivelto Uliana continuou o
seu pronunciamento: “Para vocês terem ideia de como que era o Sávio como professor de
voleibol, como treinador, é só olharem para o professor Bernardinho, campeão da seleção
Brasileira. O Sávio era igualzinho, rigoroso, cobrava, ficava bravo, estressado, queria a perfeição,
e realmente o nosso time era muito bom, tínhamos muitas vitórias. Mas melhor ainda que o time
masculino, era o time feminino. O time feminino, todas as competições, dificilmente elas não
ganhavam”. Em seguida, a Vereadora Aldi Maria Caliman solicitou falar aparte, e concedido,
fez o seguinte pronunciamento: “Eram baixinhas atentadas. A Piti tinha 9 anos, ela passava
embaixo da rede, ela é diretora em Marechal. Tinham as duas japonesinhas, tinha a Alessandra,
tinha Lígia Altoé, tudo baixinha, a Débora também virava todas as bolas”. Em seguida, o Vereador
Erivelto Uliana continuou o seu pronunciamento: “Quero também deixar registrado aqui nos
anais desta casa, também o nome de alguns professores, que me deram aula nesse período. O
primeiro nome da lista, não poderia deixar de ser, da vereadora Aldi Caliman, Ana Lúcia Seschin
Perim, Cristina Paste Perim, Albertina Zandonadi Carnielli, Marta Moisés, Sarara, Alberto Falqueto,
Adauto Altoé, José Mauro Balbino, Alexino Moreira, peço desculpas aí a algum eventual que eu
tenha esquecido de falar o nome, porque eu fui colocando os nomes aqui durante a sessão, e talvez
eu tenha esquecido de algum. Não foram só esses, porque nesse período a escola Fioravante
Caliman tinham muitos professores que vinham de Castelo. Eu só nominei os professores de Venda
Nova. E tem um outro fato também, que foi marcante para mim, foi também na gestão do Sávio, eu
não lembro qual ano que foi, mas teve um ano que ele fez um mutirão para reformar a escola,
literalmente, com marreta, picadeira. Tem uma parte de baixo, quebramos aqui do primeiro, com a
ajuda de alguns pais, pedreiros que ajudaram nesse processo, depois chapiscamos, pintamos a
parte de baixo com a tinta mais escura, e a parte de cima com a tinta mais clara, a escola toda.
Então, acredito que esse tenha sido o meu primeiro ato como voluntário. Foi aí que eu fui iniciado
no voluntariado de Venda Nova. E também a escola Fioravante Caliman tem um papel importante
na nossa história, porque foi no pátio dela, no ginásio de esporte, que nasceu a Festa da Polenta.
Já estamos chegando numa idade que a gente começa a ter saudosismo das coisas. Não que hoje
a festa não seja boa, pelo contrário, a festa é excelente, a festa cresceu e cresceu muito, mas era
muito marcante a festa ali no pátio da escola, no domingo um show que eu lembro, que era muito
marcante, que durante vários anos teve, que era o show do Shirú do Sul. Como foi bom estar lá,
relembrar disso”. Em seguida, a Vereadora Aldi Maria Caliman solicitou falar aparte, e
concedido, fez o seguinte pronunciamento: “Eu fui eleita vereadora em 82. O Benjamin, tio Cleto
e o Lúcio Merçon trouxeram o João para ser o primeiro diretor. A gente que era da filosofia de Dom
Bosco, esporte, teatro, é educação através disso, era estímulo. Aí, o João tinha muita afinidade
com o esporte, e o governador era o Gérson Camata. O Sávio era coordenador do Salesiano em
Vitória, e era professor de matemática na prefeitura de Vitória à noite. O Sávio podia ser o diretor
da escola, para a gente fazer a olimpíada. E ele topou a ideia. Aí começaram a preparar a
documentação. Seu Nicolau também ajudou. Aí, o pessoal questionou, começou a implicar. Nós 2
continuamos. O governador do estado autorizou, e nós fomos no Berredo, prefeito de Vitória na
época. Ficamos na fila esperando, chegou a nossa vez, apresentamos tudo e ele falou assim: bom,
poder não pode, mas se o chefe maior mandou, eu assino embaixo. Aí conseguimos colocar e
desenvolver a filosofia de Dom Bosco na escola, que foi através do esporte. O Sávio foi
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fundamental, e muita coisa que existe na escola hoje, nasceu lá. A Celina foi muito ajudada nessa
época. A gente foi em Vitória competir, a adversária nossa era de Hong Kong de Colatina. Teve
uma competição que teve, as meninas de Hong Kong viram a Celina e não entraram na pista,
porque ela dava uma volta em cima da segunda. Os irmãos dela ficaram depressivos, mas o esporte
ajudou ela a vencer os desafios que ela tinha”. Em seguida, o Vereador Erivelto Uliana
continuou o seu pronunciamento: “Realmente a Celina, minha contemporânea da escola, era
um fenômeno no esporte. Temos que também deixar isso muito bem registrado. Também tiveram
algumas danças do Granello Giallo, deixar registrada a contribuição. Foi muito legal, não podia
recusar a dar um caroço, e acabei dançando uma música com a vereadora Aldi Caliman, e ainda
bem que isso aí não rodou nas redes sociais. Por fim, também quero deixar registrado que estavam
presentes os filhos do Fioravante Caliman, o senhor Clementino Caliman, pai da Vereadora Aldi, a
dona Edina Caliman, e a dona Cacilda Caliman. Não tem como falar da dona Cacilda, sem falar do
seu Máximo, porque eles estão sempre juntos, é um casal fantástico, é um exemplo de casal,
exemplo de companheiro, e a gente tem que deixar registrado essas coisas. E para finalizar,
Presidente, eu vou comentar um assunto que eu acabei não comentando na tribuna na semana
passada, que foi a indicação do vereador Marco Grillo, para a desapropriação daquela parte do
imóvel do instituto Salesiano Pedro Palácio, onde era a sede administrativa, aquela parte que não
é utilizada pela escola Fioravante Caliman. Eu concordo com o vereador Ivanildo de Almeida, que
ele falou na tribuna na semana passada, inclusive eu assinei o ofício, que ele pediu para que fosse
oficiado, para que o instituto faça uma doação do imóvel. E caso o instituto não faça a doação, eu
penso que não seria moral, não sei exatamente como foi a história, eu vou procurar os herdeiros
da família, ou que doou, ou que fez a venda, para saber exatamente como foi, porque eu acredito,
que se não foi doação, foi por uma venda por um valor simbólico. Então, se a família que fez essa
doação ou essa venda por um valor simbólico, e se teve a participação da comunidade na
construção daquela obra, eu entendo que não pode ser desapropriada pelo valor de mercado.
Entendo que seria imoral, com o devido respeito ao instituto, querer vender o imóvel pelo valor real,
pelo valor de mercado, como também entendo que por parte do município também seria imoral.
Então, eu quero deixar aqui registrado, é o meu posicionamento, e vou inclusive rezar um Pai
Nosso, ao patrono, para que realmente ilumine a consciência dos atuais administradores, e que
doem o imóvel ao município de Venda Nova, para que ele continue cumprindo a sua finalidade. É
só isso, senhor Presidente, obrigado e boa noite a todos”. Em seguida, o senhor Presidente
concedeu a palavra ao Presidente da Associação Aero Montanhas Capixabas, OSMAR
ESPECIMILLE, para fazer as considerações finais: “Quero agradecer aqui então a presença de
todos vocês, o apoio. Como todos os vereadores disseram, é realmente uma caminhada, é uma
tarefa que não é fácil. A busca por recursos realmente não é fácil, porque é um empreendimento
grande. Assim como foi o comentário de vários vereadores, o próprio vereador Erivelto, o esporte
do aeromodelismo tem trazido um engajamento muito grande, não só na parte do esporte, mas
também na parte do turismo. Hoje nós temos para esse evento do dia 22, reserva em hotéis aqui
de pilotos de Minas, da Bahia, do Rio de Janeiro. Então, isso é uma parte muito importante para o
nosso desenvolvimento turístico de Venda Nova. Eu quero agradecer aqui pelo momento que a
gente pôde colocar o nosso trabalho, e também agradecer pelo apoio que a gente tem recebido por
todos os vereadores, e também deixar em aberto aqui o convite, para que vocês possam estar
participando, possam estar indo ao nosso evento, nos abrilhantar com a presença, e poder também
participar assistindo as apresentações. Temos excelentes pilotos no nosso estado, que fazem
apresentações belíssimas, e que possam também estar presentes, para que possamos juntos,
quem sabe, mais adiante, ter o nosso esporte dentro do nosso município de Venda Nova. Hoje nós
temos dificuldade na questão do município, por ser um município de muitas regiões montanhosas,
e quem sabe mais adiante a gente consiga uma área que realmente não esteja sendo utilizada, e
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que a gente possa realmente trazer para dentro de Venda Nova. Muito obrigado a todos, senhor
Presidente, a todos vocês, pelo momento e pelo espaço cedido aqui”. 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)
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo,
aos 27 dias do mês de setembro de 2022.
ATA FINALIZADA E APROVADA EM
04 de outubro de 2022
Gabriel Vilastre
Redator de Atas
Mat.: 0088
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Assinado eletrônicamente por Erivelto Uliana em 04/10/2022 21:35
Checksum: 706E7871474F86C69336CD834103E66438D8AF3E6CEBDDA01F694EB28893E836

Assinado eletrônicamente por Marco Antonio Torres Nascimento em 05/10/2022 14:10
Checksum: 821F014E253770320108A63CAE6D3BE52F82BC8E211B5D4C82CBCC3811B659FE

Assinado eletrônicamente por Marco Antonio Grillo em 05/10/2022 14:10
Checksum: 23F82BE5ADCC53EEA77D97C4BED642BEA38629D3AD350B142DB97AE3043E4615

Assinado eletrônicamente por Walace Rodrigues de Souza (Lacráia) em 05/10/2022 14:11
Checksum: 17C7EEE443F1332D919A637D64EF345F1D03CF381DD839A0E6E76A73FEF059EC

Assinado eletrônicamente por Marcio Antonio Lopes em 05/10/2022 14:11
Checksum: FE1CBE8E2B856A8BD1334A5B5CE4346C804A78D56918BBB376624877D6B1C246

Assinado eletrônicamente por Aldi Maria Caliman. em 05/10/2022 14:12
Checksum: B8C646A20F940771D0A57E3ABEB93741C91CB0EB3B90FCD9521185C5402E5C98

Assinado eletrônicamente por Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa em 05/10/2022 14:13
Checksum: 178C610704F8D6305C2E144535BD5E33B800F2ABD9194CA881AEC5E9F68C95F7

Assinado eletrônicamente por Ivanildo Almeida Silva em 05/10/2022 14:13
Checksum: 180E69CA9CBF1F46989545A6D8C126FB138C93B46294821633C59C8783C3594C

Assinado eletrônicamente por Francisco Carlos Foletto em 05/10/2022 14:13
Checksum: 240B1E9711581A7CA099029D3C9A57ABE8A4140D0F9574D6D65965DA8C6F34FE

Autenticar documento em http://www3.camaravni.es.gov.br/spl/autenticidade
com o identificador 36003400380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

