ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA
SESSÃO LEGISLATIVA, DA OITAVA LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
IMIGRANTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Aos vinte e oito 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 do Vereador José Luiz Pimenta de Sousa. O Senhor Presidente, após verificar a presença de todos
os Vereadores, sob a proteção de Deus e, em nome da comunidade, iniciou os trabalhos. O Senhor Presidente
convidou o Vereador Francisco Carlos Foletto, para proceder a leitura do Evangelho de São João, Capítulo
07, Versículos 01 a 02 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 março 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 José Luiz Pimenta de Sousa, convocou o Secretário, nomeado “ad hoc”, servidor Alextivane C.
Venturim, para proceder à leitura do EXPEDIENTE DO DIA, contendo: Ofício Nº08/2017, de autoria do
Prefeito Municipal, Senhor Braz Delpupo, que encaminha os relatórios da LRF- Relatório Resumido da
Execução Orçamentária relativo ao 1º.Bimestre(janeiro/ fevereiro/2017); Correspondência Diversas;
Requerimento Nº01/2017, de autoria dos Vereadores Tiago Altoé e Domingos Savio Filete, os quais requerem
que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante encaminhe ao Secretário Municipal de
Administração, Senhor Tarcísio Botacin pedido de informações referentes aos servidores e funcionários da
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, no mês de março de 2017; Requerimento Nº02/2017,
de autoria da Mesa Diretora que requer, após aprovação Plenária, a inclusão em regime de urgência para o
projeto de Lei Nº 02/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para repasse
de Subvenção Social para o Hospital Padre Máximo e Pareceres de autoria da Comissão de Finanças e
Orçamento, que dispõe do Relatórios Resumido da Execução Orçamentária, Balanço Orçamentário,
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referentes ao 2º Semestre(julho a dezembro) e ao 6º Bimestre(
Novembro a Dezembro) e Balancete analítico contábil referente ao mês de dezembro da Câmara Municipal de
Venda Nova do Imigrante-ES. Em seguida, passou para o Pequeno Expediente e de acordo com o Art.159 do
Regimento Interno, informou que não havia inscritos para pronunciamento. Terminado o Pequeno Expediente,
com a presença de todos os Vereadores, o Senhor Presidente passou para a ORDEM DO DIA. Verificando
haver número legal para deliberação das matérias, com a presença de todos os Vereadores, convocou o
Secretário, nomeado “ad hoc”, servidor Alextivane C. Venturim, para proceder à leitura das matérias para
discussão e posterior votação: Pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação,
Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e Finanças e Orçamento, que dispõe do
Projeto de Lei Nº 02/2017, que autoriza o repasse de subvenção para o Hospital Padre Máximo. Logo após, o
Senhor Presidente colocou em única discussão o Requerimento Nº 02/2017, sem que haja o desejo de
comentar a matéria, por parte dos nobres edis, o Senhor Presidente colocou em única votação, sendo aprovado
por unanimidade. Seguindo, o Senhor Presidente colocou em única discussão o Projeto de Lei Nº02/2017, de
autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social para o
Hospital Padre Máximo. Sem haver o pedido de uso da palavra, o Senhor Presidente colocou em única votação
sendo aprovado por unanimidade. Continuando a votação das matérias o Senhor Presidente colocou em única
discussão o Requerimento Nº 01/2017. Uma vez que houve o desejo de se manifestar, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao VEREADOR DOMINGOS SAVIO FILETE, que fez o seguinte pronunciamento: “
Boa noite Senhor Presidente. Boa noite ao povo aqui presente e Senhores Vereadores. Acho que esse
requerimento é importante para todos nós Vereadores. Porque no início de mandato sempre existe aquelas
substituições. Ainda mais esse período que pessoas novas estão vindo para Venda Nova, assumindo alguns

cargos que consequentemente passaram no concurso e esse é o objetivo do Vereador, representar a população.
Às vezes as pessoas veem novos funcionários na Prefeitura utilizando carros e máquina. É bom que a gente,
quando indagado, por essas pessoas, saibamos responder quem são os funcionários e quem são as pessoas que
estão utilizando esses equipamentos. E mesmo como diz a justificativa o acompanhamento da evolução da folha
de pagamento junto ao Executivo. Eu acredito que é de importância para todos os Vereadores nesse início de
gestão, a gente ter esses dados em mãos. Só isso Senhor Presidente.” Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao VEREADOR MARCO ANTONIO GRILLO, que fez o seguinte pronunciamento: “ Senhor
Presidente, Senhores Vereadores, público aqui presente e ouvintes da Rádio FMZ. Só para tentar justificar o
meu voto. Primeiro que eu já fiz muito isso. Já requeri muito em outros mandatos, quantidade de funcionário?
Locação? Qual a função que está ocupando? Isso é muito importante sim. Mas, eu acho Vereador Savio e
Vereador Tiago, que poderíamos esperar um pouquinho mais. A gente estar no meio do terceiro mês de gestão.
Sabemos que está acontecendo dispensas ainda. Tem contratos sendo vencidos e tem contratações que estão
sendo feitas. Então, qualquer levantamento nesse momento ele acaba sendo falho. Chegando aqui desatualizado.
Sai dali de manhã e de tarde está com outro quantitativo. Sugestão, que a gente pudesse aguardar um pouco
essas informações. Esperar uns cem dias de governo, quatro meses de governo. Na expectativa que o Prefeito
venha aqui e faça uma prestação de contas. Que possamos ter isso de uma forma mais consolidada. Então, era
só essa observação. Reafirmando que eu já fiz isso como Vereador. Um tempo mais à frente, porque eu acho
importante. Essa informação agora talvez não seja fidedigna como a gente precisa. É só isso.” Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR FRANCISCO CARLOS FOLETTO, que fez o
seguinte pronunciamento: “ Boa noite a todos! Senhores Vereadores, público aqui presente, radiouvintes e
internautas. Da mesma forma que o colega Marco Grillo se posicionou agora, Vereadores Savinho Filete e Tiago
Altoé, eu vou de antemão declarar a vocês meu voto contrário ao requerimento. Principalmente em função de
que acho que o tempo é muito curto. Nós estamos a completar agora no final do mês, três meses de uma nova
Administração que assumiu no dia primeiro de janeiro com cerca de 50% de funcionário que estavam sob regime
de contratos, com esses contratos vencidos. Um concurso que havia acabado de homologado dentro de toda
legalidade pelo governo anterior e que se começou então em janeiro. A partir dos primeiros dias de janeiro o
chamamento desses concursados. Muitos compareceram, assumiram, outros compareceram assumiram e em
poucos dias depois, acabaram desistindo. Isso ainda não se resolveu. Tivemos problemas principalmente na área
de educação, onde no dia primeiro ou dia dois de fevereiro tinha que ter as escolas com as portas abertas para
receber os alunos. Foi um momento muito difícil para aquela Secretaria, mas que foi contornado, aquele
momento difícil e ainda está sendo. Cabe dizer que contratações elas acontecem aos longos do período de
qualquer governo. Mas, nesse momento as contratações desta Administração elas estão sendo extremamente
criteriosas. Muitos cargos de confiança, óbvio, foram mudados. Porque cada governo tem a suas pessoas de
confianças. Mas, eu acho assim. Que pela extensão principalmente, pela extensão do requerimento. Ele encerra
em si um número de itens muito grande. Um volume de informações que precisaria de muito tempo para ser
repassado e que no momento em que isso chegasse aqui já estaria talvez com informações vencidas. Talvez
seria o momento de pedir novamente novas informações. Então, eu quero justificar principalmente a Vossas
Excelências o meu voto que será contrário ao requerimento. Exatamente em função dessa precocidade do
período de governo. A Administração eu posso dizer a vocês, tinha um planejamento de em cem dias de governo
estar em um determinado patamar administrativo. Isso não vai ser possível. Principalmente, não só pelas
mudanças, mas também por muita coisa que se achou dentro de cada secretaria do governo. A gente espera que
mais ou menos no meio do ano, pelo sétimo mês de governo, nós tenhamos toda essa máquina bem azeitada
com as contratações de concurso, dentro da sua possibilidade sendo feita e com muitas pessoas já inseridas
dentro da sua Secretarias e atuando da maneira como o Município pode. Mas, isso não quer dizer que não estar
se fazendo. Pelo contrário, está fazendo e fazendo muito. Só que ainda não é o momento, eu disse aqui
oportunamente esse ano. A população ainda espera muita coisa da Administração nesses noventa dias que vão
se completar e que a Administração ainda não conseguiu dar resposta. Por quê? O volume é muito grande. A
troca de pessoas é muito grande. O número de contratos vencidos foi muito grande. E é impossível você tendo
que cumprir admissões através de um concurso público que foi homologado, eu repito de maneira legal, fazer
com que tudo aconteça em um período tão curto. Então, acho que essas informações nesse momento elas não

são cabíveis. Elas podem e devem a meu ver esperar um pouco. Muito obrigado.” Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em única votação o Requerimento Nº 01/2017, sendo reprovado por seis votos contrários,
dos Vereadores: Adriana Aparecida Uliana, Francisco Carlos Foletto, Gilberto Bravim Zanoli, Marco Antônio
Grillo, Marco Antônio Torres e Neucimar Barbosa Silva e favorável os Vereadores Domingos Savio Filete e
Tiago Altoé. Continuando, 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 o § 4º do
Regimento Interno concedeu a palavra a VEREADORA ADRIANA APARECIDA ULIANA, que fez o
seguinte pronunciamento: “ Quero cumprimentar o Presidente, toda à Mesa, os colegas Vereadores e público
aqui presente. Senhor Presidente, hoje eu estive presente na Casa da Cultura. Parabenizar o Secretário de Saúde,
Tadeu e toda a equipa da Secretaria de Saúde pela Primeira Conferência de Vigilância da Saúde da Mulher. Ali
foram discutidos vários assuntos de suma importância para nossa saúde. Ali também foram eleitos delegados
que vão estar representando nosso Município na Conferência Estadual, Federal e regional. Fica o meu registro.
Também quero comunicar aqui os moradores do distrito do Caxixe que foi encaminhado um ofício a empresa
de telefonia Vivo, para a melhoria do sinal de telefonia do Caxixe. Hoje temos lá, um sinal que atende a
comunidade, uma torre 2G que não tem atendido a nossa comunidade da maneira devida. Nós que somos
usuários, pagamos por esse serviço. Então, solicitei a empresa que possa dar melhoria ao nosso sinal. É só isso
Senhor Presidente, meu muito obrigado.” Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR
GILBERTO BRAVIM ZANOLI, que fez o seguinte pronunciamento: “ Boa noite Senhor Presidente, demais
colegas que compõem a Mesa, colegas Vereadores, público presente, radiouvinte e internautas. Senhor
Presidente, eu fui questionado por alguns produtores que a Secretaria de Agricultura estava atendendo com
calcário siderúrgico. Procurei nossos Secretário Alexandre e ele prontamente nos esclareceu e a gente está
levando a mensagem para esses agricultores. A gente está com dificuldade de motoristas, mas está se adequando
as pessoas que tiver essa demanda pode estar procurando a Secretária que vai ser atendido no momento
oportuno. Também a gente teve uma demanda da comunidade de São João. O Nestor me procurou, porque tinha
uma infestação de barata. Tem um esclarecimento a comunidade. Ontem procurei o Secretário de Saúde, Tadeu.
Quero parabenizá-lo pelo serviço que tem desenvolvido na comunidade. Ele me disse que já foi feito toda a
pulverização do perímetro urbano. Em breve, vai estar se estendendo para São João de Viçosa, vai estar fazendo
esse serviço de detectação de baratas. Ele me informou também, que vai começar na comunidade de Vargem
Grande, São Roque e Santo Antônio, essa comunidade mais do interior a questão do mosquito borrachudo. O
nosso servidor já vai estar reativando esse trabalho. A comunidade tem reclamado muito. Principalmente em
Vargem Grande, aquela região ali que a gente frequenta mais. É uma infestação muito grande, Senhor
Presidente. Então, avisar o pessoal que esse trabalho já vai ser reativado. Só ter um pouco de paciência que vai
ser atendido. Conversando com o Tadeu, Secretário de Saúde ele me falou que na questão dos ratos. As pessoas
procuram pontos especifico. Então, as pessoas que tiver essas demandas pode estar procurando a Secretaria que
é uma coisa mais especifica não vai fazer pontualmente. Nós fomos abordados por algumas pessoas, está aí o
esclarecimento e maiores informações pode estar procurando a Secretaria ou a gente mesmo. Obrigado Senhor
Presidente.” Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR TIAGO ALTOÉ, que fez
o seguinte pronunciamento: “ Boa noite a todos! Radiouvintes, público aqui presente, Vereadores e servidores.
O primeiro assunto que traz à essa Tribuna é sobre Assembleia que houve ontem da Agrotur-Associação do
Agroturismo. Estava presente eu, o Vereador Savio Filete e o Vereador Marco Grillo. Foi um momento muito
importante. Quero parabenizar todos os associados. É uma associação muito importante. Mais de vinte anos de
atuação aqui. Faz um esforço enorme para manter o Agroturismo e o Turismo da cidade. Às vezes a gente não
consegue mensurar o benefício que uma Associação dessa na cidade. Porque quando traz o turista aqui, mais
do que comparar o ganho direto do produto de uma propriedade. O turista vem aqui, se hospeda, abastece o seu
carro, vai na farmácia e no supermercado. Então, no agroturismo um dos grandes mantenedores, é o Agrotur.
É uma grande fonte de atrativo de recursos econômicos para cidade. Gera emprego e oportunidade. Então, fica
os parabéns. Colocamos o mandato à disposição, para poder tocar o que for preciso nesse tema do turismo que
é tão importante. Registrar a presença que representa a Secretaria Estadual de Turismo, o Governador Paulo
Hartung, o Wellington Bleidorn, que era Secretário de Domingos Martins. Fez um trabalho importante naquela
Secretaria e no Município também, de grande potencial turístico, nosso vizinho. E estava lá representando. Isso

é muito importante ver a proximidade do governo com as Associações. Quero aqui registrar. Venho por vezes
a essa Tribuna, cobro, peço e solicito. Um morador do Alto Bananeiras me ligou na tarde de hoje, Senhor José
Luiz Simone. Também ia procurar o Executivo agradecendo o serviço da manutenção da via do Alto Bananeiras.
Estive também no local. Ficou muito bem feito. Fui junto com Vereador Savio. A gente fica agradecido quando
os nossos pedidos são atendidos. A comunidade fica feliz. Em nome dele agradeço aqueles que contribuíram
para que a manutenção pudesse ser feita e quero aqui também fala da ocasião. Visitei à Associação de catadores
de resíduos, a que nós temos no Município. Faz parte da coleta seletiva. Um projeto muito importante. Falei
disso na semana passada. Muito bom, nós vemos que está muito bem organizado. Na questão do nivelamento
de terreno, retirada de água, ainda mais que estamos em período de chuva. Mas, coisa simples de fazer. A gente
vai estar encaminhando sugestões para poder colaborar com o Executivo, mas fica o registro. A associação está
funcionando, é um projeto bacana. Não pode parar e com essas pequenas adequações tenho certeza que vai
funcionar ainda melhor. Quero aqui também falar que no dia de ontem, passei na garagem da Prefeitura como
chamamos e ali tem vários servidores de vários seguimentos: motoristas, mecânicos e braçais, enfim pessoal do
administrativo. Conversamos um pouco lá com as pessoas. Era um dia chuvoso. Aí que eu falo da importância
da valorização do servidor público. Era um dia frio de chuva, vimos chegar ali no final do dia servidor molhado,
mas estava ali carregando seu material. Prestou seu serviço, a importância da valorização do servidor público.
Ali de fato uma Secretaria muito grande e é uma máquina realmente de todos as outras Secretarias. Manutenção
de escola, de vias, durante eventos, como a gente citou no começo do ano. Fica aqui o registro, parabéns a todos
aqueles servidores que se dedica e também a recepção a troca de ideias que tivemos ali pegando algumas
sugestões de como podemos melhorar a gestão do Município como um todo. Lembrando que existe duas
convocações de Assembleia dos Servidores públicos. Uma vai ser no dia de amanhã, que é uma convocação,
em uma Assembleia Geral e na quinta-feira a gente recebeu o convite que é a convocação da Comissão que está
revendo o Plano de Carreira do Magistério. Fica o convite a todos. O meu último assunto que trago aqui e a
respeito da questão da BR 262. Por vezes já falei nessa Tribuna, a BR sem dúvidas ela é muito importante para
o desenvolvimento da cidade. Questão de logística, mercadoria e desenvolvimento isso é inquestionável. Ela
traz muito transtornos. Primeiro pela questão da jurisdição, pela competência de uso de uma rodovia federal.
Tem o DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte tem margem de recurso. É sempre muito
difícil lidar com essas coisas. Questões de fiscalizações, de sinalização, enfim. Nós tivemos muitos problemas
na cidade quanto questões de acidente e por vezes eu falei aqui da necessidade de implantar mecanismo que
possamos usar para preservar a vida. Na segunda-feira, saiu na capa do jornal, A Gazeta, Serra, São Mateus e
Ibatiba. Lideram mortes nas estradas e aqui fala nessa matéria sobre as questões do mapa das mortes, dos
acidentes nas rodovias federais. E Venda Nova é citado novamente já ouve até pontos mais críticos onde hoje é
rotatória. Mas, existe outros locais que devem ser também olhados. Prova disso que na última quinta-feira foi o
segundo protesto na comunidade de São João. Moradores perto a ponte por quê? Lá naquele entroncamento da
rodovia com as ruas paralelas próximo ao Posto Venturim está correndo muitos acidentes. A população está
preocupada, quando alguém faz algum protesto, faz alguma manifestação é sinal que requer de nós gestores
uma atenção. Por isso que trago esse assunto, vou correr atrás como já fiz outras vezes, quem se dispor também,
querer colaborar pode me procurar para ver se a gente consegue fazer agenda com o DNIT, com Órgão Federais
para poder ver o que pode ser feito para preservar as vidas. Ficamos preocupados, muitas vezes as pessoas não
dão atenção até que falece e morre alguém da família e um amigo. Se há esse protesto, em poucos dias duas
manifestações naquela rodovia, querer uma série de atenção para evitar possíveis acidentes, evitar mais
transtornos. Um tema muito importante e espero que nós junto com o Executivo, Deputado Federais possam
olhar para a BR no trecho de Venda Nova. É um trecho se não me engano de quinze quilômetros. Mas, causa
muito transtorno. Tivemos um acidente ontem no Viaduto. Temos que ficar muito atento quanto a isso. E o que
for possível ser feito para melhorar a sinalização e orientação para preservar a vida nós não podemos medir
esforços e tentar correr atrás mesmo sabendo que é uma rodovia Federal e uma jurisdição que não cabe ao
Município. Mas, nós como porta-voz temos que levar as demandas e solicitar para que os órgãos nos olhem
com carinho as demandas de nossa cidade. Obrigado e boa noite!” Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao VEREADOR DOMINGOS SAVIO FILETE, que fez o seguinte pronunciamento: “ Boa noite
Senhor Presidente, nobres Vereadores, funcionários desta Casa de Leis. A todas as pessoas que estão alocados

no Plenário. Senhor Presidente quero comunicar que na quinta-feira, dia trinta vai estar acontecendo uma
reunião no ginásio de esportes da Comunidade de São Roque. Onde vai estar sendo discutido um programa que
iniciou no Município no Estado no ano de 2014, que vai falar sobre a questão da resinagem de pinus. Um
programa que a gente recebeu naquele momento a presença do Pedro Burnier que é um produtor do Município
e é uma pessoa que junto com o Camilo Cola já vinha exercendo essa atividade na sua propriedade e aí então
começamos a buscar, principalmente a nível de Estado juntamente com as entidades, com o SEBRAE-Serviço
Brasileiro de Apoio às micro e pequenas Empresas naquele primeiro momento. Uma parceria de fazer um estudo
de qual era a potencialidade do Estado. De estar realmente fomentando essa atividade e colocando essa atividade
nas pequenas propriedades aqui da nossa região. Uma atividade onde predomina-se à agricultura familiar, dá
para se desenvolver muito bem e com a remuneração satisfatória para esses produtores. A gente naquele
momento não teve uma resposta satisfatória para esses produtores. Naquele primeiro momento não teve uma
resposta satisfatória, mas depois levamos o projeto por aí o Governo do Estado através do INCAPER- Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural que fez esse estudo dessa potencialidade dessa
atividade no nosso Município e aí o Governo do Estado acampou a ideia e conseguiu viabilizar juntamente com
a Resinas Brasil, que é uma empresa de São Paulo que adquire esse resinagem dos pinus da região para
confecção dos mais diversos produtos e aí foi viabilizado um fomento a partir do mês de agosto do ano passado,
já começou a produção de mudas. Já saiu uma leva dessas primeiras mudas e existe mudas para os pequenos
produtores estarem adquirindo e levar essa mais nova atividade aqui na nossa região para suas propriedades.
Com o objetivo estar diversificando a renda de suas propriedades e consequentemente melhorando a qualidade
de vida dos produtores, da família e do nosso Município. Então, fica aqui o convite para no dia trinta no ginásio
de esporte do São Roque uma reunião para quem tiver interesse de estar ingressando nessa atividade. Mais
informações sobre essa atividade. Queria falar também da Assembleia do Agrotur que tivemos ontem, muito
importante e muito participativa. Vemos que o Agrotur, hoje tem entorno de setenta associados. A gente viu
ontem eu, o Tiago e o Vereador Marco o ingresso de novos sócios e novos empreendimentos. Seja no setor de
carnes, no setor de pousada e hotéis, enfim. O Agroturismo ele acrescente no Município a cada dia que passa.
Acho que o poder público, nós do Legislativo temos que estar atentos a essa situação e a gente ver também
como é importante, as vezes a grande maioria que está ingressando nessa atividade são jovens que já se
formaram, foram buscar orientação, muitas vezes fora do Município e trazem para cá agora, conseguem estar
juntos com seus pais e sua família desenvolvendo o empreendimento e colocando renda, melhorando a qualidade
de vida da nossa sociedade e do público aqui de Venda Nova. Acho que foi muito importante a reunião e como
foi dito lá ontem, acho que o poder público tem que estar sempre presente como estar apoiando sempre essa
grande atividade que leva o nome de Venda Nova pelos quatro quantos, não só do Brasil, mas como do mundo
inteiro. Posso fazer aqui uso das palavras do Vereador Tiago, da importância da Associação dos Catadores de
Resíduos. Estivemos lá ontem, são nove pessoas que estão trabalhando diretamente naquela atividade tirando
uma sustentabilidade bacana. É um serviço que foi implantado há pouco tempo, vem desenvolvendo esse serviço
no Município há cerca de quatro anos. É uma atividade relativamente nova. Hoje já tem nove pessoas
trabalhando, nove famílias que tiram o seu salário o seu sustento a cada. E consequentemente acaba diminuído
custo do Município para estar levando ou transportando esse resíduo, esse material para o destino final.” Em
seguida, o Vereador Tiago Altoé, pediu um aparte, e concedido, fez o seguinte pronunciamento: “ Sobre
esse projeto que vimos crescer, desde a primeira reunião. Quando dois ou três querem, reúnem, dialoga e tenta.
Várias ações já tentamos criar. Criamos expectativa, algumas não conseguimos, porque precisa de recurso, apoio
de outros órgãos, mas muitas dão certo, porque se inicia e essa é uma prova disso. Então, a gente ver um projeto
que começou em um bairro lá Vila da Mata, passou para Providência, São José da Serra, veio se expandido para
o Centro, São Rafael, São Pedro, enfim tantos outros bairros que ainda merece e que tem que chegar esse projeto.
Então, além desse benefício social, geração de emprego e renda que Vossa Excelência está falando também
temos que lembrar aqui da questão de economia para os cofres públicos. Se esse resíduo reciclado não for
retirado na coleta seletiva ele ia para o container e depois para um aterro sanitário. Então, nós pagaríamos por
isso. O Município pagaria tanto para o transporte como para a destinação do aterro sanitário. Quando isso é
retirado isso já economiza no Município. Gerando assim, emprego e renda, tendo também o benefício ambiental.
Está reutilizando o material reciclado. Então, é um projeto que começou muito bem pensado, nas premissas

ambientais, sociais e econômicas. Ficamos felizes de ver que está avançando e como disse na semana passada
temos que agora criar modelo para que possa expandir. Um próximo bairro que muito nos procura e nos liga é
o bairro da Vila Betânia que tem um número grande de pessoas que também vai contribuindo. Quanto mais
resíduos forem coletados, mais viável se torna o projeto. Já que tem toda uma estrutura pronta. Já tem uma
associação. A título de contribuição, agradecer a oportunidade. Obrigado.” Em seguida, o Vereador Domingos
Savio Filete, concluiu o seu pronunciamento: “ Fui questionado várias vezes Gilberto da disponibilidade do
frete que o Município já faz isso há quinze anos. Um importante movimento do Município que estar
disponibilizando frete para aquisição do calcário siderúrgico. Principalmente na construção de terreiros para a
produção de cafés de qualidade aqui no Município. Na época em que eu fui Secretário, já vinha acontecendo,
antes. Nós demos continuidade, ficamos felizes que a nova gestão que está aí está dando continuidade. Tendo
em vista que a colheita do café já está chegando. Muitas pessoas querem concertar o terreiro, quer fazer um
terreiro novo e Venda Nova tem sempre já esse nome de produzir café de qualidade e exportar café para os
mercados mais exigentes do mundo. Acho que esse programa é muito importante a continuidade dele e a gente
fica feliz pelos produtores produzirem o mais rápido possível, tendo em vista como eu disse mais uma vez a
chegada da safra que se aproxima e se Deus quiser pelo o que a gente ouviu ver dos órgãos aí que visam a
meteorologia vai ser um ano onde vai ter uma quantidade satisfatória, durante a colheita. Esse serviço é de suma
importância para a qualidade dos nossos cafés aqui no Município. A gente sempre solicita aqui e queria solicitar
aqui dentro do possível, a Secretaria de Obras, foi feito uma obra em uma rua que sobre para a Colina no Alto
Providência. Vereadores acabaram indo na minha casa, conversamos durante o dia com o Senhor Presidente e
junto com o Marco. Esse período de chuva quando chega quem mais sofre é o produtor. Sempre foi assim. As
estradas rurais, não é diferente a questão da lama, quando está de sol é poeira, quando chove e lama. Mas, enfim
foi feito um serviço lá. Gilberto, você que tem uma ligação bacana com o setor de Obras se possível uma ou
duas viagens de saibro para sanar aquela terra que ficou mole, inviabilizado a saída dos próprios moradores de
dentro de casa que ficou muita terra solta ali naquela localidade. Se possível puder estar atendendo também
aqueles moradores. Estive junto com o morador Tiago na garagem da Prefeitura. Nós vemos a disponibilidade
dos mais diversos serviços aqui prestados pelo Município, prestados por aqueles servidores. Quero parabenizar
a cada um deles que ontem estava chovendo muito a tarde. O tempo estava bastante carregado e cada um deles,
um chegando totalmente molhado, são servidores que abraçam a causa do Município e também levam o nome
do Município cada vez mais longe possível. Quero parabenizar aqueles servidores que estão enfrentando os
mais diversos interferes climáticos para estar fazendo do Município cada dia melhor para uso do cidadão, para
o uso dos nossos munícipes. ” Em seguida, o Vereador Gilberto Bravim Zanoli, pediu um aparte, e
concedido, fez o seguinte pronunciamento: “ Só para esclarecer que hoje à tarde estava conversando com o
Secretário Gilmar Del Costa, devido a alguns reparos que tem que ser feitos com a piçarra, as vezes ela traz
esses borrachudos. Tem alguns pontos específicos que vai ter essas demandas mesmo. Inclusive acho que não
foi só em Alto Colina, como também em Vargem Grande. Algum ponto e outro sempre vai ter. Mas, ele já está
tomando o cuidado de estar verificando isso aí. E com certeza ele vai estar atendendo e contribuindo da melhor
forma possível. Obrigado. Após a fala do Vereador Gilberto Bravim Zanoli, o Vereador Domingos Savio
Filete, concluiu o seu pronunciamento: “Senhor Presidente eu quero parabenizar à Administração, estão
dando continuidade alguns projetos. Vimos que chegou mais um ônibus. É importante que as Administrações
que sucedem uma e outra possam dar continuidade a outros projetos. É mais veículo que chega para o Município
para estar para estar beneficiando o transporte dos nossos estudantes. Parabéns a gestão passada pelo empenho
do projeto e a gestão atual que está dando continuidade a esse projeto e quem ganha é só o nosso munícipe é o
nosso povo a nossa gente. Muito obrigado Senhor Presidente, boa noite e fiquem todos com Deus.” Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MARCO ANTONIO GRILLO, que fez o seguinte
pronunciamento: “ Senhor Presidente, Senhores Vereadores, funcionários desta Casa, ouvintes, internautas,
público aqui presente. Queria parabenizar o Secretário Alexandre pelo trabalho, aproveitar e falar a respeitado
da separação de lixo da coleta seletiva que vai para a Viçosinha. Não sei se você me responde ou o Gilberto.
Está tendo investimento. Eu passei lá ontem e eu vi que deu uma sequência a cobertura de área, ampliando a
área de deposito do lixo catado. Uma parte que estava coberta. Me preocupa ali, naquele ponto, acho que o
Secretário está acompanhando que nasce muita água. Os dois galpões que foram feitos, estão minando muita

água. Qual que é a obra? Alguma coisa tem que ser feita para manter aquilo seco. Estou falando da parte coberta
e parte cimentada. Os drenos no barranco acabam, mesmo cimentado acaba minando muita água. Acho que vai
precisar fazer uma readequação para melhorar. Não sei se o espaço e suficiente, de qualquer maneira vale
investimento, vale conscientização, todo trabalho que tem lá. Fica aqui o registro. Cumprimentar o Carlinho
que está à frente de uma entidade, que hoje é responsável pelo maior evento do esporte de aventura do Brasil,
de Venda Nova e dentro do Espirito Santo. São competições em sete modalidade que vai acontecer no dia vinte
e seis e vinte e oito de maio com base em Venda Nova mais que acaba andando em vários municípios da região.
Vai para Afonso Claudio, Castelo, Conceição, Domingos Martins. Vai andando por aí. São modalidades que
vai de 4x4 até corrida a pé, voo livre e outras séries de atividades que acontece. A expectativa é de passar de
oitocentos competidores nesse ano. Então assim, traz por ser campeonato brasileiro algumas modalidades como
Enduro e o MTB que é a bicicleta. Acaba atraindo mídia terceirizadas ano passado tivemos o Esporte TV com
o programa esse ano acho que novamente. Acaba divulgando Venda Nova e região. Isso acaba sendo eventos
que geram movimento da região, gerando emprego e renda. Isso é importante que possa ser respeitado, que o
Município possa respeitar as diversidades, que tenhas condições de apoiar da forma que for independente
financeira ou não, apoiar diversos seguimentos. Gente que gosta de esporte de aventura, outros que gostam de
bocha e os que gostam de futebol, animal e pássaros. Já teve grande evento aqui. Tem que ter essa capacidade.
E o Polenta Off Road é um evento que mexe com a região inteira. Para ter uma ideia ela faz uma ocupação dos
100% dos hotéis de toda região. Você imagina, no ano passado teve um pouco mais de seiscentos competidores
cada um. Cada uma traz duas, isso vai para quase duas mil pessoas que estão aqui no final de semana. Fica o
registro. Eu sei que você está liderando uma equipe grande com outros clubes de Venda Nova participando tem
várias outras entidades importantes. Aproveitando essa linha de turismo. Eu queria também registrar aqui da
reunião de ontem do Agrotur, tive a oportunidade de participar e lembrar que na próxima semana dia três, não
tenho certeza, vi uma publicação no facebook dessa semana, que a revista Folha Nova vem com uma matéria
sobre Agroturismo. Contando a história um pouquinho do Agroturismo de Venda Nova do Imigrante, no início
das suas atividades. Tem até uma foto do Alpes Hotel e do Luiz Perim, certamente foi muito importante. Tive
a oportunidade de acompanhar. Fica esse registro, um seguimento que é importante para Venda Nova.
Precisamos redefinir algumas coisas importantes. É importante pegar o conceito do Ministério do Turismo a
nível de mundo mesmo. Ver o que é o Agroturismo. Começar a classificar as propriedades Alexandre Filete.
Temos discutido algumas ideias importante nessa área, de fato a gente possa abrir a oportunidade, além de
consolidar os grandes que estão aqui são referências para nós que divulga Venda Nova, que traz turista, que
movimenta, mas que possamos trazer novos empreendimentos para o seguimento, como a gente viu lá ontem,
Savinho, teve três novos empreendimentos querendo se filiar e continuar. Ainda com relação ao Agroturismo,
participei hoje da reunião do Montanhas Capixaba Convention e Visitors Bureau foi na Casa do Turista em
Pedra Azul, estive lá com o Fred, que é Secretário Interino de Turismo. Hoje foi feito a eleição do Convention,
tinha como Presidente o Leandro Carnielli como Presidente e quem assumiu hoje foi o Valdeir Nunes, Dono do
China Park, parceiro importante. E para o Conselho Curador tinha dois pré-candidatos. Fazendo um registro do
Leandro Carnielli que deixou o Executivo e o Jorge Uliana, representando o setor hoteleiro. Acabou chegando
em um acordo e o Leandro ficando com Presidente do Conselho Curador. Registro a importância da unidade do
Jorge ter aberto mão de desse momento também. Foi um seguimento importante que a gente trabalha. Venda
Nova sempre trabalha de forma regional. Nunca trabalhou sozinha. As coisas de Venda Nova sempre com olho
nos vizinhos, parceria para tentar trabalhar isso. Eu lembro que em 1995 a gente fez o primeiro mapa de Venda
Nova, feito a caneta, xerocado. Incluímos até Pedra Azul para visitar, empreendimentos. Assim que imaginamos
que possa continuar. Ainda com relação com o Turismo, vou socializar com quem me ouve. Hoje à tarde já
sabia desse contato. Uma produtora do Domingos Espetacular da Rede Record vai vir fazer umas matérias na
região. Aliás, vai vir fazer uma matéria que vai ser sobre o Café do Jacu, mas, quer fazer outras matérias. Uma
pessoa que tinha conhecimento, então está pedindo pauta. Se alguém tiver alguma sugestão pauta, que conta a
história de alguém. Alguém que tem uma história interessante para contar. De preferêncial alguém que tem uma
história que está ligado a culinária e alguma atividade. Fica aqui o pedido Presidente, se alguém tiver alguma
sugestão pode estar falando por e-mail, necessariamente essa pauta tem que ser de Venda Nova. A gente tem
que entender isso que matérias nacionais que acontece na região, a região inteira ganha. Uma pauta bacana em

outro Município que possa indicar e trabalhar ela. Ainda Senhor Presidente, mais um assunto para finalizar.
Tiago, fez um comentário da BR 262, concordo plenamente, temos que dar uma atenção, não só a questão de
acidente que acontece em São João, mas cuidar. Nossa sinalização está vergonhosa, a BR 262 tampada de mato,
você acaba não enxergando nada. Sabemos o caminho porque a gente conhece, o turista não conseguimos ver
nada. Fiz até um registro com foto para mandar para a firma que cuida disso, que por sinal é a firma que vai
fazer a nossa sinalização rural. Mas precisa de manutenção, não pode ficar na conta do Município, ter que roçar
placa a 262 acontece na 64. O registro dessa via para que seja seguro, para o turista o usuário, cuidando bem
dela. Tinha falado do Alto Bananeiras sabemos que tem problemas com a estrada, mas hoje recebi elogios,
Gilberto, a respeito do serviço que foi feito pela Secretaria de Obras que ficou bacana e tem alguns pontos que
poderia ter dado algum problema pequeno que estão sendo corrigido.
Sabemos que tem muita coisa para
fazer que vai ser feito devagar. Fica esse registro e parabenizar isso. Finalizando Senhor Presidente, fazer um
registro que a gente está recebendo em Venda Nova agora, acho que isso já é público o CPO- Centro de
Operações de Policia Militar. Vai incendiar em Venda Nova, vai aumentar o nosso efetivo. 50% da expectativa
vai de ser cerca de 45% efetivo na militar, Vereadora Adriana e o Mazinho na expectativa do efetivo estar no
Caxixe. No espaço do Município que vai ser muito importante. Além disso vamos estar com o Centro de
Operações de Policia Militar no Município, que vai cuidar da região. Vai estar recebendo além do efetivo para
trabalhar na rua, interna e recebendo algum comandastes para trabalhar interno e trabalhar nessa região. Estão
acabando de definir a localização, que eles vão estar sediados. Fica o registro. Eu participei de uma reunião,
junto com o Braz e o Fred com mais algumas pessoas aí anunciaram isso. Só para registrar a importância que a
gente tem que agradecer e trabalhar. Espero que possa ter resultados. É só isso Senhor Presidente e muito
obrigado.” Continuando, o Senhor Presidente verificou não haver mais nada a ser tratado, declarou encerrada a
Sessão às vinte horas 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.
MARCO ANTONIO GRILLO– Vice-Presidente
FRANCISCO CARLOS FOLETTO– 1º Secretário
ADRIANA APARECIDA ULIANA– 2º Secretário.
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, aos vinte e oito
dias do mês de março de dois mil e dezessete.

