ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, às
dezenove horas, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, sob a
Presidência interina do Vereador Marco Antônio Grillo. O Senhor Presidente, após verificar a presença de oito
Vereadores, com a falta justificada por atestado médico do Vereador José Luiz Pimenta de Sousa. O Presidente
Solicitou a Vereadora Adriana Aparecida Uliana, ocupante do cargo de Segundo Secretário, para que componha
a Mesa Diretora. Sob a proteção de Deus e, em nome da comunidade, iniciou os trabalhos. O Senhor Presidente
convidou o Vereador Domingos Savio Filete, para proceder a leitura do Evangelho de São Lucas, Capítulo
09, Versículos 22 a 25 da Bíblia Sagrada e pediu que todos ficassem de pé para ouvir à leitura. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou em Discussão e Votação a Ata da Sessão Ordinária ocorrida no dia 21 de fevereiro
de 2017, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão por cinco
minutos para assinatura do livro de presenças e da Ata da Sessão anterior. Reiniciando os trabalhos, o Senhor
Presidente, Vereador Marco Antônio Grillo, passou para o EXPEDIENTE DO DIA, quando informou que não
havia matéria para leitura. Em seguida, passou para o Pequeno Expediente e de acordo com o Art.159 do
Regimento Interno, informou não haver inscritos para pronunciamento. Terminado o Pequeno Expediente, o
Senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA, que corrobora com o Art. 161 do regimento Interno. Com
a presença de oito Vereadores, o Senhor Presidente, informou que não havia matéria, para discussão e posterior
votação. Em seguida, o Senhor Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL sob as normas contidas
no artigo e no parágrafo. Art. 159 do Regimento Interno, permitindo aparte observando e o § 4º do Regimento
Interno e concedeu a palavra ao VEREADOR GILBERTO BRAVIM ZANOLI, que fez o seguinte
pronunciamento: “ Boa noite Senhor Presidente, demais membro da Mesa, colegas Vereadores, público
presente, radiouvintes e internautas. Senhor Presidente, a minha fala é bem rápida. Queria deixar meu abraço
aqui pelo passamento do Senhor Francisco Andreão que é uma pessoa querida de Vargem Grande. Estava
viajando, não pude comparecer, mas, não podia deixar de registrar o sentimento. Uma pessoa querida, que muito
fez pela aquela comunidade. E também queria deixar registrado o meu forte abraço ao Luiz Carlos Lachini e
família. Pelo passamento de sua mãe. Toda sua família. Dona Mercedes. Pessoas que sempre estavam junto.
Não pude estar presente. Queria deixar um abraço aqui e meus sinceros sentimentos, para essas duas famílias.
Obrigado Senhor Presidente!” Em seguida, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao VEREADOR
FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que declinou da palavra. Dando continuidade à Sessão, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR TIAGO ALTOÉ, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa
noite a todos! Radiouvintes, internautas, público presente, Vereadores, servidores, enfim a todos. O que traz a
essa Tribuna, primeiramente é falar sobre a reunião que tivemos na comunidade do Alto Bananeiras. Uma
reunião muito interessante. É a terceira que eu participo naquela localidade. Onde a pauta principal era a questão
da condição das estradas. O primeiro assunto era que estava muito ruim e outras demandas daquela comunidade.
Estiveram presente o Vereador Mazinho, Gilberto, Savinho e o Prefeito Municipal. Parabenizar à comunidade.
Muito organizada. Tinha cerca de oitenta pessoas. Como sempre o pessoal respeitando e ouvindo. Isso é muito
bacana de se ver. E também falar um pouco dos pleitos. O principal pleito é o asfaltamento da comunidade. Da
importância. Foi lido um documento, já protocolizado no governo e das diversas justificativa que precisa ter.
Não tem nem como questionar. Questão de comunicação, rádio, televisão, abastecimento público de água,
Cesan, Pedra do Rego, eventos culturais, Via-Sacra, Festa do Socol e agroturismo. Liga as comunidades da
Mata Fria e Rio da Cobra. Tem inúmeras justificativas. Todos problemas são a questão da poeira, lama e
transporte escolar. Entre aquelas demandas que foram passadas lá, a primeira é a questão da estrada. A estrada
estava muito ruim mesmo. O Prefeito se prontificou a estar fazendo uma manutenção. Parece que hoje já

começou o serviço. Precisa mesmo, uma comunidade muito bacana e segundo é claro a questão do asfaltamento.
Sabemos da dificuldade de se fazer um asfalto com a questão de recurso próprio, mas, ali o Prefeito se
comprometeu a fazer o projeto com recurso próprio. Já é um grande passo. Começou bem, nessa questão do
comprometimento. Dize que em pouco tempo haverá a contratação para fazer um projeto de asfaltamento e
continuar a procurar recurso no Ministério, seja com o Governo do Estado, seja com parlamentares. Fica o
caminho. Então, fica registrado com os Vereadores que o Prefeito se comprometeu na reunião, de se fazer o
projeto. É um primeiro passo, a gente fica feliz e esperamos que o mais breve possível esse projeto possa virar
de fato um papel, possa ter um documento para que possamos continuar pleiteando o recurso para aquela
comunidade que tem vocação turística, agrícola e tantas outras justificativa. Mas nada teria, se não fosse uma
cidade tão organizada como a comunidade do Alto Bananeiras que realiza a tradicional Festa do Socol, um dos
produtos típicos de Venda Nova. Tem o G do Socol. Isso são produtos originais de Venda Nova e devem ser
preservados culturalmente e também da questão gastronomia. Outra coisa que me traz aqui é a questão do
reajuste. Já comentei aqui e tempos venho falando sobre a questão dos servidores. Muitos servidores estão nos
procurando por dois motivos. Primeiro: Porque começou o ano e já sabem as perdas inflacionaria do ano
passado. E a gente sabe que existe uma perda calculável. Precisa já começar a estreitar a conversa junto com o
Sindicato e Câmara, para saber o índice que vai fazer essa correção. Porque os funcionários que tem o salário
mais baixo são os que mais sofrem. Servente e braçal. Precisa com o máximo de urgência começar esse diálogo.
Isso é muito importante. E também ainda nesse tema, foi retirado o Projeto de Lei Nº 032/2016, que tratava
daquele reajuste que estava tramitando. Não sabemos ainda a justificativa. Vou estar procurando novamente o
Executivo para saber a justificativa. Por que retirou? Vai colocar com um índice maior? Essa questão do reajuste
é importante, que ele comece a ser discutido. Que abra esse canal de diálogo. Para que possamos entender qual
é o rumo que vai dar e já dar essa resposta aqueles servidores que se encontram ansiosos e que estão à procura
de um valor. E por fim, deve ser de conhecimento de todos os Vereadores, sobre o transporte universitário. O
Município de Venda Nova já contribui, ajuda e incentiva muitos jovens, adultos a usarem o transporte
universitário. A importância que é. Então, ao longo dos últimos anos a gente percebeu que houve um avanço no
sentido de poder dar um melhor aporte a esses estudantes. E aqui tem total apoio. A Câmara sempre foi solicita
nesse assunto que estou trazendo aqui de novo para poder já conversar sobre isso. Porque de quinta-feira para
cá muitos alunos me procuram, muitos jovens, preocupados, porque houve uma maior demanda. Foi solicitado
ao Município um apoio maior para poder ajudar a fazer esse translado dos estudantes e parece que em primeiro
momento a Prefeitura não ia conseguir atender esse pedido. Tivemos uma reunião também com o Secretário
Municipal de Educação e Cultura, Senhor Fábio. O Vereador Savio esteve presente, retirando dúvidas sobre a
questão do transporte. Porque tenho total certeza que é de muita importância para a educação e para muitos
jovens e adultos do Município. Muitos jovens que trabalham o dia inteiro e ali veem a chance de ter um apoio
para poder fazer o estudo do terceiro grau e ter seus diplomas. Se não tivesse esse apoio talvez não teria essa
condição. Muitos desses jovens, estudam, ganha seu diploma vem trazer esse conhecimento para a própria
sociedade vendanovense. Então, é muito importante a gente continuar esse incentivo e no caso, se possível até
expandi-lo. Ficou nessa dúvida. Vale a pena a gente abrir também essa conversa, e o segundo que mais me
preocupou é que muitos alunos relataram, em forma de ansiedade mesmo. Parece que tem a certeza até abril. A
partir de abril já não sabe, se pode inviabilizar até um registro de matricula de pessoas que começam a faculdade.
Estão ansiosos no que tange o apoio durante o ano. Temos a questão desse apoio, que foi um acréscimo de
alunos. É muito bom ver que as pessoas, estão procurando se informar, estudando mais. Estávamos conversando
a pouco sobre isso e como é importante a gente ter essa questão na educação como um dos princípios da nossa
sociedade, fica esse preocupação, contra esse aumento de alunos e principalmente relacionado ao transporte a
partir de abril. Vale a pena. Aqueles Vereadores que se sentirem à vontade para participar dessas conversas,
pode procurar o Executivo, já que o assunto ainda está ligado ao Gabinete, não a Secretaria de Educação
diretamente, como nos foi passado na reunião que tivemos com o Secretário. Então, a princípio são esses
assuntos. Na questão do transporte por vezes eu vi Vereador defender e falar da importância. Então, não
podemos deixar que esse projeto que vem crescendo retroaja. Ele tem que sempre expandir que mais e mais
jovens, mais e mais adultos, homens e mulheres possam ingressar em uma faculdade. Possam conseguir seu
diploma, melhorar a qualidade de vida e melhorar de toda forma também a sociedade de Venda Nova. Obrigado

e boa noite a todos.” Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR DOMINGOS
SAVIO FILETE, que fez o seguinte pronunciamento: “Boa noite Senhor Presidente e a Mesa. Prazer ver uma
mulher na Mesa. Nossa querida Adriana. Você merece estar onde você está. Pela sua simplicidade, pela pessoa
que você é no dia a dia. Continue assim. Quero cumprimentar aqui todos os funcionários dessa Casa de Leis.
Funcionários que estão sempre dispostos a estar nos ajudando, apoiando os nossos trabalhos no dia a dia. Quero
cumprimentar a todos do Plenário. Minha fala é bem rápida. Inicialmente quero cumprimentar o Chefe do
Gabinete, Doutor Frederico, pela explanação que foi dada na Rádio FMZ sobre aquela questão que a gente
comentou na última Sessão, questão da ação do Ministério Público sobre o concurso municipal. É importante
para os munícipes está ouvindo, tirando suas dúvidas. Era um momento que ficou algumas questões no ar.
Alguns funcionários que estavam ali naquela situação de ser chamado ou não, tinham algumas dúvidas, nós
comentamos da importância de estar fazendo esse esclarecimento e o Chefe de Gabinete assim o fez e de forma
bem pública, em uma rádio comtemplando a todos os munícipes e tirando as dúvidas das pessoas que tinham
por um acaso uma outra dúvida. Vale frisar aqui, que ele citou que as pessoas não precisam ter receio, aqueles
que passaram no concurso vão ter a oportunidade, conforme as coisas forem andando na administração, serão
chamados na melhor forma possível, da forma como rege a lei. Quero disser também da Assembleia do Hospital
que foi realizada na quarta-feira, dia vinte e dois na Casa da Cultura. É impressionante, tivemos vários
Vereadores lá presente. Nós vimos uma prestação de contas tão bacana, tão séria e com tanta dificuldade.
Pessoas que estão lidando com entidades tão importante como o hospital. Nós vemos lá, como é a comunidade
do Município principalmente. Pessoas anônimas que fazem suas doações, sejam ela em dinheiro, em frutas,
Verduras, enfim. De uma forma ou de outras. Ajudando o hospital a estar de pé, a prestar o melhor serviço
possível, para todos de Venda Nova e para todas as pessoas ao redor. Aqueles que vem a precisar de uma hora
ou outra do serviço do hospital. Só salientando o número Senhor Presidente que foi passado. Menos da metade
das pessoas atendidas são do Município de Venda Nova. Então, você vê a importância do hospital, da gente
sempre buscar juntos aos órgãos, Governo Estadual e ao Governo Federal, recursos para que o Hospital possa
cada vez mais prestar um serviço de qualidade para a população. Prestar um serviço de qualidade para todas as
pessoas da BR 262 que é um grande benefício para o Município, mas, também depende muito do serviço daquele
hospital em caso de acidente como as vezes acontece. Então Senhor Presidente, queria que o Senhor enviasse
um ofício para diretoria, que toma posse agora. Presidente Cleto e o Fernando que estão à frente daquela
entidade. Parabenizando eles pela prestação de contas, por tudo que foi feito e desejando a todos eles mais um
grande mandato e que o hospital continue sendo referência para todo o Município de Venda Nova e região
serrana. Não poderia deixar de falar da reunião do Alto Bananeiras. Eu fiquei impressionado de ver como a
comunidade participa. Vereador Tiago citou a terceira reunião. É a primeira oportunidade que eu tive de estar
participando. Podemos afirmar que tinha bem mais de oitenta pessoas participando daquela reunião. Na grande
maioria das pessoas, trabalhadores rurais, pessoas que estão no dia a dia sofrendo com intempéries climáticos,
questão de preço, enfim. Mas, estavam lá reivindicando uma melhoria na estrada, quem sabe um possível
asfaltamento, buscando junto ao Estado, junto à União para assim também estar melhorando a vida daquela
comunidade, a vida daquelas pessoas. Foi até citado pelo Chefe do Poder Executivo. As vezes uma situação de
poder cobrar da Cesan uma contrapartida uma melhoria naquela estrada. Tendo em vista que ela no dia a dia
usa mais do que ninguém aquela estrada para nos fornece uma água de qualidade, para nos fornece uma água
sempre quantitativa que não venha faltar para os cidadãos do Município de Venda Nova do Imigrante. Queria
dizer também que eles estão tão organizados que já estão formando uma Associação. Inicialmente vai chamar
AMAB- Associação de Moradores do Alto Bananeira. Esse é o caminho, quando estava à frente da Secretaria
de Agricultura, nós sempre buscamos que as comunidades que formasse essas Associações, porque cria uma
situação de legalidade. Uma situação de pessoas que estão realmente envolvidas com o bem comum da
comunidade. Foi criado a Associação da Festa do Milho, do Braço do Sul, pessoal da Cachoeira Alegre, Feira
da Agricultura Familiar, enfim. Uma Associação que estar defendendo os interesses dos feirantes e agora a do
Alto Bananeiras que são os produtores rurais. A grande maioria dos produtores que estão buscando também o
seu anseio, que é o asfalto naquela comunidade. Todo mundo sabe da importância daquela comunidade, porque
grande parte da água que estamos consumindo aqui vem daquele reservatório que foi inaugurado em 2010. Eu
vi até uma fala do senhor, no ano em que foi inaugurado. Em agosto, se não me engano, foi dia vinte e oito de

agosto de 2010. Retratando toda as pessoas que foram tão importantes para a construção daquela barragem. Foi
mencionado o nome do saudoso, Nicolau Falchetto, José Onofre, Braz Delpupo e o Dalton Perim. Isso é bacana
para o nosso Município. Independente de política, de politicagem. As vezes a gente vê a grande maioria no
senário nacional. Nós vemos que passou várias administrações e todas elas contribuíram para que hoje aquele
reservatório seja realmente fundamental para o abastecimento de água para o nossos Município. Com certeza,
com algumas adequações pode melhora o abastecimento ainda mais, para Venda Nova do Imigrante. A respeito
do transporte universitário, uma rápida mensagem. Realmente, os estudantes não estão tão tranquilos, porque
as vezes ainda não estão sabendo como estar acontecendo. Não está tão claro devido a quantidade de alunos ter
crescido nesse último ano. Estamos aguardando uma posição do Secretário Fábio, que ia buscar junto com o
Gabinete do Prefeito Municipal a possibilidade de estar viabilizando um aumento de veículos para estar
melhorando o transporte daqueles estudantes. É só isso Senhor Presidente. Boa noite. Ficam com Deus!" Em
seguida, o Senhor Presidente, Marco Antônio Grillo passou a presidência para o Segundo Secretário, Vereadora
Adriana Aparecida Uliana, para fazer uso da Tribuna. Continuando à Sessão, o VEREADOR MARCO
ANTONIO GRILLO, fez o seguinte pronunciamento: “Eu queria fazer alguns registros. Aproveitando que eu
passeio o feriado em Venda Nova do Imigrante. Não sai, acabei dando umas voltas nas comunidades. Tem
alguns lugares que a gente não tem ideia do tamanha. Eu fui em duas comunidades final de semana no feriado.
Foi nos Evangelistas, no finalzinho da tarde para noite. A quantidade de propriedade e morador que tem ali é
impressionante. É muita gente que tem ali. Também tem demandas. Vou lá, paro na casa de um e de outro. A
demanda é a mesma: ‘ A nossa estrada vai ter um asfalto?’ Converso, expliquei um pouquinho como é. No
Cosmo Ambuzim tem demandas grandes. Tem muitos moradores ali. Mesma conversa: ‘ Nossa estrada tem
possibilidade de asfaltar?’ Então, eu estou lembrando e ao mesmo tempo que quero lembrar aqui, que eu andei
em algumas estradas do nossos Município que precisa ser feita. Já está dando uma recuperada bacana. Vale aqui
o registro. Mesmo com uma quantidade pequena de gente, parabenizar o Gilmar que tem se dedicado muito, de
acertar isso. Quando o Tiago falou aqui do Alto Bananeiras. Agradecer os funcionários que estão cedendo
material. Rafael que é um funcionário da justiça, está cedendo material no Alto Bananeiras para atender aquela
parte. O Toninho Venturim está cedendo material para fazer o ramal da Mata Fria, já está autorizado. A gente
tem trabalhado e tem ajudado, nos contatos que a gente tem. Que a gente possa colaborar com isso. Vereador
Gilberto tem acompanhado, tem feito isso também. Mas, é para registrar o quanto Venda Nova vem crescendo,
quanta gente tem andado por aqui. Visitando a comunidade do Agroturismo, muito movimento em Venda Nova,
nas propriedades do Agroturismo. Muito movimento, muita gente de fora comprando e vendendo. Então, o
movimento de agroturismo as vezes nesse feriado de não ter carnaval. Teve o carnaval na Bicuíba. Estive lá na
sexta-feira. Parabenizar a comunidade da Bicuíba. Venda Nova está movimentada, então a gente tem muita
demanda. Eu fiquei vendo a fala dos companheiros Vereadores que me antecederam. O grande desafio mesmo,
que as demandas sejam pequenas. Tem veze que a gente se pega imaginando que pode ter mais. Mas, o grande
desafio é recurso. Dinheiro. Nós falamos semana passada aqui. No orçamento, no papel, tem expectativa de
R$4.000.000(quatro milhões de reais) a menos para 2017. É muito dinheiro. Quando a gente fala de atender
alguma coisa é cerca de R$200.000(duzentos mil reais). Imagina a gente perder R$4.000.000(quatro milhões de
reais). É quase a capacidade de investimento no Município para o ano. Então, é fundamental que cada Vereador
dentro da sua relação de amizade. Que a gente possa tentar achar caminha com Secretário de Estado, com
Deputado, não está fácil. A gente sabe que Deputado tem dificuldade tem limitação. Eles têm muito pedidos.
Não atende só Venda Nova. Tem que atender vários Municípios, várias demandas que tem. Então, é fundamental
que possa fazer também, ajudar ao Executivo. Achar caminho para colocar para dentro, que o Estado possa
fazer programação e terminar as obras que estão aqui com dinheiro do Estado e não foram terminadas. Cachoeira
Alegre tem uma demanda grande. Uma cobrança grande. É uma estrada estadual. Que tem uma obra iniciada
que está parada há tempo. A gente precisa da resposta. Então, essa reflexão. A organização do Alto Bananeiras.
Eu frequento o Alto Bananeiras, infelizmente, não pude estar no Alto Bananeiras. Mas, a gente sabe o quanto é
importante aquela comunidade e lembrar de outras comunidades também. Fica essa reflexão. Se a gente colocar
dinheiro em algum lugar, vai ter que tirar de outro. Essa reflexão, é exercício mesmo. É colocar, olhar e estudar.
A gente não pode ficar criando expectativa com a gente mesmo e não conseguir fazer. Também registro e
parabenizo a reeleição da diretoria do Hospital Padre Máximo. O Vice-Presidente agora é o Doutor Leonardo.

Um amigo, um médico que não tem tanto tempo que estar na cidade, mas, se colocando à disposição do Hospital.
A gente sabe que faz um trabalho bacana. Registrar e agradecer quem tem colocado recurso no Hospital é lá na
prestação de contas. Citaram o nome de alguns Deputados e Senadores. Eu lembro aqui do Paulo Foletto. Da
Senadora Rose, Ricardo Ferraço, Ana Rita e lembrar também do Deputado Evair. Que tem colocado recurso no
Hospital. A gente sabe disso mesmo sem ter efetivado de fato, mas, tem colaborado com isso. Sem querer
polemizar com relação a retirada do projeto de reposição de perda do funcionalismo. Pelo o que eu entendi, ele
não foi retirado para vir a mais ou um a menos. Foi retirado para saber o tamanho da folha de pagamento nossa
com vai virar. Esse foi o combinado. Foi dispensado uma quantidade de pessoas, de contrato encerrado em
dezembro. Algumas contratações para repor serviço em janeiro. Já tem uma arrecadação em janeiro. Fechou
uma arrecadação em fevereiro. Confesso que não sei o valor aqui agora. Vai fazer essa expectativa. Saber se
tem condição de colocar. A gente não pode correr o risco em Venda Nova de ter situação como aconteceu no
governo do Estado agora. Parar uma categoria inteira. O Governo não aceitou negociar, não aceitou conversar
e não deu nada. Porque falou que não tinha. O Governador foi lá, bancou e colocou o pé na porta. Falou que
não dava um centavo e não deu. Pior, mandou prender alguns lideres de movimento. Um monte de processo
aberto. A gente precisa ter essa relação. Tenho certeza se o Município quiser cortar de todas as demandas que
tem aqui, não vai ser do funcionalismo. Tenho certeza absoluta que a gente tem que preservar a capacidade de
ganho real do funcionalismo, a gente tem que saber de onde vem esse dinheiro. O orçamento já está marcado
que é R$4.000.000(quatro milhões de reais) a menos. A arrecadação de janeiro é para isso ou para aumentar
esse tamanho maior de diferença de arrecadação de 2017 para 2018. Então, a gente precisa de ter isso. Onde a
gente tem que ‘apertar’ para colocar isso. Temos que fazer essa reflexão. Não é só do Prefeito, não é só do
Secretário. Lógico que a iniciativa é dele. Isso é prerrogativa do Executivo. O tamanho do aumento. A gente
espera que seja maior. Espera, trabalha e torce para que venha maior. Não tenho dúvidas em relação a isso. Mas,
o momento é esse. Isso não é exclusividade de Venda Nova não. É olhar para o lado, outro Estado o que está
acontecendo. Exemplo um Governador que não deu espaço nem para conversar. Não teve conversa de nada.
Nem de repor os dias que ficou parado, nem de nada. Está certo ou errado? Na frente a gente vai avaliar.
Município, infelizmente a gente caminha para isso. Eu falei informação semana passada do ICMS. A gente tem
diminuído a nossa arrecadação. Outros Municípios também têm mantido, aumentado. A gente tem que trabalhar
para melhorar a nossa arrecadação. Não vai ser de imediato. A gente sabe que a cada dois anos, a nota fiscal
hoje, o produtor vai contar daqui a dois anos, 2019, não conta para 2018. Mas, ele tem que ser feito. Vai ter
dificuldade de ‘tocar’ o Município. Fica a reflexão de que todos os pleitos são importantíssimos. Se a gente
conseguir executar esse projeto antes da que as emendas parlamentares do ano que vem, antes de novembro,
está de excelente tamanho. Se conseguimos produzir outros projetos, de estrada vai ser importante e tentar
conseguir recurso de fora. A gente sabe disso. Octaciano recentemente falou que o Estado está mal acabando os
projetos do governo passado. Não tem dinheiro para nada, na agricultura. Tem apoio para fazer barragem.
Falando nisso o grande desafio nosso, desse mandato era aumentar o reservatório de água de Venda Nova,
aumentar políticas de invocação. Tem condição de fazer um outro lago no Alto Bananeiras grande e temos outra
demanda que é em São José do Alto Viçosa que também atende o nosso abastecimento em Venda Nova. Fica
essa reflexão. Precisamos buscar isso. Estou à disposição de qualquer categoria para trabalhar, buscar, para
sentar e olhar o que tem que fazer. É a realidade. Temos que trabalhar com isso. Temos condição de fazer
bastante coisas. É fazer as prioridades. Vamos atender os asfaltos, estrada, educação, saúde. Onde dá. Muito
obrigado.” Continuando, a Senhora Presidenta verificou não haver mais nada a ser tratado, declarou encerrada
a Sessão às dezessete horas e trinta e oito minutos, e para constar nos anais desta Casa de Leis, eu, Jéssica
Lino Brandão, lavrei a presente ata, que, após ser devidamente divulgada, achada conforme e aprovada, vai
assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelos Secretários e pelos demais Vereadores presentes nesta
Sessão desta Casa de Leis.
JOSÉ LUIZ PIMENTA DE SOUSA– Presidente. *Ausente*
MARCO ANTONIO GRILLO– Vice-Presidente

FRANCISCO CARLOS FOLETTO– 1º Secretário
ADRIANA APARECIDA ULIANA– 2º Secretário.
DOMINGOS SAVIO FILETEGILBERTO BRAVIM ZANOLIMARCO ANTONIO TORRES NASCIMENTONEUCIMAR BARBOSA SILVATIAGO ALTOÉ-

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, aos dois dias do
mês de março de dois mil e dezessete.

