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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-14ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
 
Aos doze (12) dias do mês de setembro (09) de dois mil e onze 
(2011), às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de São José do 
Calçado-ES, sob a Presidência do Vereador Joaquim Geraldo 
Teixeira Muzy (Teté), que verificou no livro de presença o 
comparecimento dos seguintes representantes deste Legislativo 
Municipal: Edson Wilson Bernardes França, João Luiz da Silva 
Simões, José Ailton Cardoso Boca, Luis Cláudio Castanheira de 
Moraes, Manoel Paulo Pimentel da Silveira e Osires Anito Teixeira 
Delatorre, ausentes os Vereadores Paulo Sérgio Simões e José 
Poubel Cardoso. Havendo número legal, o Presidente declarou 
abertos os trabalhos da presente Sessão e convidou a todos para 
cantar o Hino Nacional e logo após o Hino Oficial do Município. 
Dando início, o Presidente fez a leitura do versículo Bíblico Mateus 
8, “Bem aventurados os ricos de coração porque verão a Deus” em 
seguida convidou o Pastor Luiz Carlos para, como de costume 
usar a palavra. Logo após, o Presidente justificou a ausência do 
Vereador José Poubel que, por motivo de força maior não pode 
comparecer a esta Sessão, em seguida determinou ao 1º 
Secretário, vereador Edson Wilson Bernardes França, proceder à 
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, que foi aprovada por 
unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: Of./PGM/087/2011 do 
Procurador do Município, Dr. Douglas Marchiori Rodrigues, 
encaminhando as Leis abaixo descritas, devidamente sancionadas 
pelo Sr. Prefeito: - nº 1.691/2011, que “Dispõe sobre a 
autorização para o ingresso do Poder Executivo Municipal no 

Contrato de Consórcio Público para tratamento e destinação final 
adequada de resíduos sólidos da Região Sul Serrana do Estado do 
Espírito Santo – CONSUL”; - nº 1.692/2011, que “Autoriza o Chefe 
do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para 5ª 
Festa de São Cosme e Damião na Comunidade do Pavão”; - nº 
1.693/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
conceder ajuda de custo para o 1º Encontro Evangélico no Distrito 
de Alto Calçado”; e – nº 1.694/2011 que “Autoriza o Chefe do 
Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para a Igreja 
Assembléia de Deus Pentecostal”. Leitura de diversos ofícios do 
Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Saúde para 
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pagamento dos seguintes Programas: - TETO MUNICIPAL DA 
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR, comp 08/2011, valor R$ 136.567,64; - PRGRAMA 
DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, comp 07/2011, valor 
R$ 4.660,13; - CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS, comp. 07/2011, valor R$ 6.600,00. 
Comunicado nº CM154972/2011, do Ministério da Educação 
informando a liberação de recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação: - PNAE –CRECHE valor1.728,00; - 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA valor R$ 240,00; - 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL valor R$ 
5.868,00; - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRE-ESCOLA valor R$ 
1.506,00; PNATE valor R$1.885,69; - PNATE valor R$ 5.085,65; - 
PNATE valor R$ 371,42. Informativo da Câmara dos Deputados, 
de diversos Recursos do Orçamento da União pagos ao Município, 
período de janeiro a julho/2011 valor de R$ 6.414.132,21.  
Informativo da Câmara dos Deputados, Recursos do Orçamento 
da União empenhados ao Município, Convênio 666282, empenho 
000035 Atendimento à Vítima de Desastre Natural em Ações de 
Reconstrução de Pontes no Município de São José do Calçado/ES, 
período de janeiro a julho/2011 valor R$ 280.000,00. Of. do 
Chefe da Casa Civil Sargento Valter, informando que dentro em 
breve o Município, através de convênio da Secretaria Estadual de 
Agricultura e a Prefeitura Municipal, estará recebendo 
equipamentos de implementos agrícolas, uma roçadeira, um 
arado, uma grade niveladora, plantadeira e adubadeira. Informa 
ainda que os recursos são provenientes de emenda parlamentar 
no ano de 2011, por ele indicada atendendo a pedido do Vereador 
João Luiz e demais companheiros do PSB. ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº 070/2011, de autoria do Vereador Edson 
Wilson solicitando ao Prefeito disponibilizar um imóvel para servir 
como Casa de Apoio às famílias dos pacientes internados no 
Hospital São José. O Presidente parabenizou ao autor do 
requerimento pela iniciativa, e disse que pelo fato do Hospital ser 
regional, muitas pessoas que vem de outros municípios, os 
familiares ficam precisando de ajuda de quem mora próximo ao 
Hospital, comentou que também havia pensado naquela casa 
próxima a Delegacia, que é do Estado, e poderia doar para 
funcionar como casa de apoio a essas famílias e a Prefeitura 
através da Secretaria de Ação Social poderia dar toda estrutura, 
mas quando procurou se informar melhor tomou conhecimento 
que o Delegado, às vezes utiliza a citada casa. Disse ainda que 
mesmo assim irá se informar melhor a respeito, mas se o 
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município puder conseguir ou construir uma casa para esse fim, 
isso será de suma importância. O Vereador Luis Cláudio também 
considerou muito bom esse requerimento, e seria mais cômodo 
conseguir esse local próximo ao Hospital, porém já existe uma 
casa que foi construída para esse objetivo, num local um pouco 
retirado, no Bairro Haydée Lobo Junger próximo ao Fórum, mas já 
dá para ajudar. Lembrou que na época em que foi construído o 
restaurante na entrada do Hospital comentou que aquele lugar 
poderia ser utilizado para abrigar os familiares dos internados. O 
Vereador Boca comentou que o requerimento realmente é muito 
importante porque vem muitas pessoas de outras cidades e essa 
casa de apoio seria de grande ajuda, por isso em sua opinião 
deveria ser muito bem discutido e verificado a possibilidade de se 
fazer uma troca com o Delegado para facilitar para os familiares 
dos internados. O Presidente sugeriu incluir no requerimento 
para que seja próximo ao Hospital e verificar as possibilidades de 
conseguir a casa, que pertence ao Estado, próximo a Delegacia. O 
Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) esclareceu que essa 
casa perto da Delegacia era uma Escola, que tem o nome de 
“Escola Dona Mulatinha”, foi construída no Governo do saudoso 
José Borges com a finalidade de dar aula para os presos, 
inclusive, na época sua esposa chegou a dar aula para os presos, 
porém logo depois a escola foi desativada e assim  se encontra até 
hoje e o Delegado faz dela moradia e na verdade é uma casa do 
município e realmente pode ser doada como um casa de apoio 
para o Hospital São José. O Vereador Manoel Paulo disse ainda 
que gostaria de fazer outra colocação que também faz jus ao 
requerimento, lembrou que outros Vereadores já apresentaram 
requerimento desta natureza, e em sua opinião falta vontade 
política de resolver algumas questões, e disse que existe uma casa 
logo depois da residência dos pais do Vereador Edson Wilson, a 
casa da dona Sinhazinha, que foi reformada pela Prefeitura na 
época para que a dona Sinhazinha pudesse continuar morando, e 
então após o seu falecimento uma de suas filhas fez questão de 
doar a casa para a Prefeitura, é um sonho dessa filha da dona 
Sinhazinha que ali servisse como casa de apoio, também não fica 
longe do Hospital, em sua opinião agora tem duas opções, 
comentou ainda que a casa encontra-se vazia porque no Governo 
passado o Alcemar doou aquela casa para um pessoal morar, 
porém eles foram embora e a casa continua fechada. Reafirmou 
que a casa é do Município e está reformada e comentou que pode 
até fazer uma permuta com o Delegado, porque morar na Escola 
Dona Mulatinha e morar nessa citada casa, que é bem pequena, 
mas para uma pessoa só. Disse ainda que considera justo que se 
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coloque um fogão, beliche, colchonetes e panelas e as pessoas que 
precisarem ficar na casa tragam os demais utensílios, cobertor e 
alimentos. Sendo assim, o Vereador sugeriu que entre em contato 
com a filha da saudosa Dona Sinhazinha que se dispôs a fazer a 
doação para o Município da casa localizada na Rua Coronel 
Marcondes, onde morava sua mãe, para a finalidade de se instalar 
essa casa de apoio. O Vereador Boca falou que também já tomou 
conhecimento disso que está sendo falado pelo Vereador Paulinho, 
porém não tem certeza se essa casa é do Município e perguntou se 
esse imóvel tem documentação. O Vereador Paulinho Beline 
afirmou que tem certeza sobre o que está falando porque essa 
senhora é sua amiga, só tem ela como herdeira e ela fica revoltada 
porque fez a doação, porém a Prefeitura não teve nenhum 
interesse em encaminhá-la para um cartório para que ela faça de 
fato a doação. O Vereador Boca pediu ao Presidente que, diante 
do que foi exposto pelo Vereador Manoel Paulo, envie ofício 
solicitando ao Poder Executivo que legalize a situação deste 
imóvel, uma vez verbalmente doado para o Município, para que se 
proceda as negociações, porque talvez seria mais fácil até mesmo o 
Delegado usar esta casa. O Presidente submeteu a apreciação 
do Plenário o requerimento com as emendas, que foi aprovado 
por unanimidade. Requerimento nº 071/2011, de autoria do 
Vereador Edson Wilson solicitando que seja encaminhado ofício a 
Senadora Ana Rita Esgario para que interceda junto ao Ministério 
das Comunicações, Ministro Paulo Bernardo e também junto a 
Anatel para que autorizem o funcionamento da TV Câmara em 
São José do Calçado. A TV Câmara funcionava desde 2002 
retransmitindo o canal Senado e transmitia as Sessões Ordinárias 
e Extraordinárias desta Casa, porém em 2010 a mesma foi lacrada 
pelos fiscais da Anatel com a alegação de uso não autorizado da 
freqüência. A TV desenvolvia um importante papel social, pois 
proporcionava aos munícipes tomar conhecimento das atividades 
parlamentares e do Executivo além de divulgar assuntos de 
interesse dos Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo e da 
própria sociedade. O Vereador Boca comentou que se trata de um 
requerimento muito importante porque as pessoas podem assistir 
não só o trabalho do Legislativo como também da comunidade e 
espera que ele seja atendido. O autor do requerimento deixou a 
disposição para os demais Vereadores que quiserem assinar, disse 
ainda que quem está na administração em determinado momento 
pode até achar que a TV Câmara não desenvolve um papel 
adequado, mas considera que é o patrimônio aqui do Município e 
no processo eleitoral, onde houve muitas mudanças  nos últimos 
anos com a proibição de comícios que tenha showmícios, com a 
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proibição de propagandas, brindes e camisetas e outras coisas, as 
quais até entende como necessário e correto, mas também em 
uma comunidade onde o poder aquisitivo é pequeno, onde os 
candidatos entram na disputa e existe a dificuldade para poder se 
divulgar uma proposta de governo, uma proposta de trabalho, a 
TV Câmara passava a ser um nivelador da disputa, porque às 
vezes as pessoas não tem muito recurso para poder colocar um 
carro de som, mas a TV acaba democratizando o processo 
eleitoral, e a possibilidade de pessoas que tem o poder aquisitivo 
menor participar do processo eleitoral, seja como Vereador ou seja 
como Prefeito, além do papel social. Lembrou que várias 
campanhas municipal, estadual e federal foram realizadas aqui 
pela TV Câmara, seja na área da saúde, na área judiciária, o 
próprio TRE solicitou o recadastramento de título de eleitor e a TV 
Câmara tinha o seu papel, nos programas de vacinação. Lembrou 
ainda que ficou aproximadamente sete a oito anos divulgando o 
trabalho da Câmara e até mesmo o que foi realizado pelo 
Executivo, é um local democrático e de acordo com o seu 
entendimento, para os calçadenses, essa questão do não 
funcionamento da TV trouxe um prejuízo no debate da sociedade. 
Disse que está buscando interceder, porém sabe que não é fácil 
porque tem toda uma legislação, a questão de concessão, mas não 
podem desistir. O Vereador Boca acrescentou que é uma 
socialização e isso se torna um termo de igualdade, porque todos 
os candidatos têm o mesmo tempo e direito de falar. O Presidente 
informou que a FORTSUL, Associação de Câmara do Estado tem 
lutado muito também junto ao Ministério das Comunicações para 
conseguir a liberação para que as TVs Câmaras voltem a 
funcionar, porque no Estado do Rio já está funcionando, é só no 
Espírito Santo que sofreu esta interdição. O Vereador Boca 
comentou que o Presidente tocou num ponto muito importante, e 
pediu ao Presidente que encaminhe este requerimento a 
FORTSUL, para que eles também possam questionar este mesmo 
pedido, porque a Associação tem mais força, pois são várias 
Câmaras integradas a entidade. Com a palavra o Vereador 
Manoel Paulo (Paulinho Beline) lembrou que já disse por várias 
vezes, que infelizmente a TV Câmara foi fechada por denúncia de 
pessoas inescrupulosas que infelizmente não queriam o bem-estar 
e não queriam dar publicidade aos atos públicos, então optou-se 
por fazer denúncia e a TV Câmara foi fechada só que as pessoas 
não são tão bobas quanto as outras pensam, a denúncia foi feito 
por volta das oito horas da noite e na mesma noite dói passado 
um fax para a  ANATEL através do Ministério Público e foi 
atendida a solicitação. Disse ainda que a denúncia foi feita ao 
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Ministério Público por pessoas que supõe que estavam ligadas aos 
Vereadores destro desta Casa, juntamente com o Executivo e 
assim por diante. Eles fizeram a denúncia porque não queriam, de 
forma alguma, que as pessoas soubessem das transparências que 
essa Casa estava pregando e continuará pregando, então por isso 
eles optaram por fazer a denúncia e fechar a TV Câmara, a 
exemplo disso que só foi fechada a de Calçado, Bom Jesus do 
Norte continua funcionando, Mimoso e Muqui continuam 
funcionando, somente São José do Calçado não está funcionando, 
porque foi feita uma denúncia, e o pessoal que aqui vieram, 
disseram que só fechariam se obtivessem denúncia. A TV Câmara 
estava no auge, no apogeu, as pessoas deixavam de ver novela 
para assistir a Sessão da Câmara para no dia seguinte saberem o 
que os Vereadores estavam preparando de melhor para eles, mas 
infelizmente eles optaram por fazer essa denúncia e a TV Câmara 
foi fechada, tem os melhores aparelhos e estão lacrados. O 
Vereador Boca comentou que não entendeu quando o Vereador 
Paulinho falou que foi uma pessoa ligada a Câmara, considera 
estranho porque acredita ser impossível que um Vereador tenha 
feito uma besteira dessas. O Presidente ouviu o Plenário e o 
Requerimento nº 071/2011, de autoria do Vereador Edson 
Wilson foi aprovado por unanimidade e assinado pelos 
Vereadores presentes João Luiz, Boca, Manoel Paulo, Luis 
Cláudio, Osires e pelo Presidente. Tendo matéria a apresentar o 
Presidente passou a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente 
Vereador João Luiz e no Plenário apresentou Requerimento nº 
069/2011, em conjunto com o Vereador Osires solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que providencie melhorias e ensaibramento da 
serra do Distrito do Divino Espírito Santo. O Vereador Joaquim 
Geraldo (Teté) justificou que esta solicitação é para atender pedido 
dos moradores do Distrito de Bonsucesso, que pertence a Apiacá, 
mas eles usam com freqüência o comércio e as agências bancárias 
de nosso Município. Comentou ainda que em sua opinião o nosso 
Município deveria dar um tratamento melhor aos moradores do 
Distrito de Bonsucesso que estão tendo dificuldade em ter um 
atendimento melhor, até mesmo na saúde, como é de 
conhecimento de todos o SUS é um sistema único e alguns casos 
tinha esse apoio em nosso município e agora estão tendo essa 
dificuldade, pelo que eles ajudam a economia do nosso Município 
poderiam também ter um tratamento melhor. O Vereador Boca 
comentou que em conversa com dois moradores tomou 
conhecimento que eles estão discutindo que Bonsucesso deveria 
pertencer a São José do Calçado, e lembrou que em 1996 ou 1997 
isso foi discutido nesta Casa, disse que informou a eles que 



 

7 

 

deveria ser feito um plebiscito, porque lá pertencia a Mimoso e que 
em 1996 a 1998 houve uma votação, Calçado perdeu e o Distrito 
de Bonsucesso passou a pertencer a Apiacá, mas há um 
entendimento amplo da população de Bonsucesso para que passe 
a pertencer a São José do Calçado, disse que acredita que a 
Câmara de Apiacá já tenha conhecimento desta situação. Em sua 
opinião o ensaibramento da estrada vai ajudar bastante, porque 
está chegando o período das chuvas. Aprovado por unanimidade. 
Retornando a Presidência dos trabalhos o Vereador Joaquim 
Geraldo (Teté) agradeceu a seu Vice e deu continuidade a Sessão.  
Requerimento nº 067/2011, de autoria do Vereador José Ailton 
(Boca) solicitando ao Prefeito Municipal atender o Distrito de Alto 
Calçado com a máxima urgência, colocando um aparelho 
transmissor de TV para atender a população com o SBT e a BAND, 
os canais já existem, porém, foi colocado um fogo na região e 
queimou a antena e os aparelhos transmissores. Portanto é 
necessário fazer reparos na torre de transmissão, colocando nova 
antena e novos aparelhos. Requerimento nº 068/2011, de 
autoria do Vereador José Ailton (Boca) solicitando ao Prefeito que 
faça um expediente ao órgão competente solicitando que volte ao 
local de origem o orelhão da rodoviária. Aprovados por 
unanimidade. Requerimento nº 072/2011 de autoria do 
Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) solicitando ao Prefeito 
Municipal a criação do Portal da Transparência informando 
receitas, despesas do Município, bem como a atualização diária do 
site da Prefeitura. Requerimento nº 073/2011 de autoria do 
Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) solicitando a Casa que 
oficie a Secretária Municipal de Educação Srª Adalgisa Ferreira 
Chagas, solicitando a mesma que informe a esta Casa de Leis 
como ficará o calendário escolar, uma vez que no mês de agosto 
não teve aula nos dias 26 e 29 e no mês de setembro também não 
teve aula nos dias 08, 09 e 12. Com a palavra o Vereador Edson 
Wilson parabenizou o autor do Requerimento e comentou que 
várias administrações têm tido essa iniciativa de tornar público a 
questão de orçamento, quanto a sua elaboração e também a 
execução, e acredita ser interessante porque, a qualquer momento 
é bom até para os parlamentares e a sociedade organizada tirar 
suas dúvidas com relação a muitos questionamentos que, às 
vezes, são levantados, normalmente por falta de informação, o 
portal da transparência já tem no Governo Federal, no Governo 
Estadual e nas Prefeituras dos grandes centros e está começando 
a chegar nas Prefeituras menores, sendo assim, considera uma 
boa iniciativa. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) 
informou que o Portal da Transparência hoje é Lei Federal, porém 
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as cidades maiores têm compromisso de se adequar até 2010, que 
inclusive foi extrapolado, só em 2011 que começaram a fazer a 
divulgação, esclareceu que entendeu de fazer esse requerimento 
porque, na festa realizada em nosso Município, o locutor dizia o 
tempo todo que três Vereadores apóiam a administração do Sr. 
Prefeito e ficam fazendo merchandaze com o dinheiro público, e 
quando na verdade essa Casa nunca se omitiu de aprovar um 
requerimento ou um projeto sequer da sua Excelência o Prefeito, a 
bem da verdade é sabido por todos que a Câmara de Calçado é a 
única do Espírito Santo que aprovou o orçamento do Município, e 
não tem certeza se foi com 30 ou 50% de suplementação 
orçamentária, enquanto outras Câmaras aprovaram com 3 a 5%, e 
deram todo poder ao Executivo para manusear o orçamento da 
forma como muito bem entender e quiser, e fica usando o recurso 
público dizendo que três Vereadores o apóiam. O vereador disse 
ainda que na verdade, não quer apoiar Prefeito e nem precisa 
apoiar porque Prefeito do quilate deste que aí está não precisa 
apoiar mesmo não, mas tem compromisso com o Município de São 
José do Calçado, então quando ele manda um projeto de lei para 
esta Casa, um orçamento do Município e pede a complementação 
de 50% (cinqüenta por cento) esta Casa não pensa duas vezes e 
vota favorável, porque tem compromisso com os munícipes. Na 
verdade este Prefeito que aí está não quer transparência de nada, 
o negócio dele é ficar tudo oculto, aí ele diz que faz uma festa, ou 
melhor, um ensaio de festa e disse que tem três Vereadores que 
apóiam o Prefeito, quando na verdade os Vereadores apóiam o 
Município, porque seu compromisso como Vereador é com o 
Município de São José do Calçado. Todos os projetos que sua 
Excelência mandou para esta Casa de Leis, nenhum deixou de ser 
aprovado, e ele fica com essa picuinha, fazendo essa 
merchandagem vergonhosa, na festa o locutor o tempo todo 
falando que só tem três Vereadores que apóiam a administração 
do Prefeito. O Vereador Manoel Paulo falou ainda que no lugar 
desse Prefeito teria vergonha de dizer que tem três Vereadores só 
que o apóiam, porque na verdade ele foi eleito com mais 
Vereadores e não com três e hoje trabalha só com três Vereadores 
o apoiando, mas quando na verdade não é três porque é a Câmara 
toda que o apóia, não a ele mas sim ao Município de São José do 
Calçado. Foi por essa razão que fez esse requerimento para ver se 
ele tem coragem, determinação de colocar no site da Prefeitura as 
verbas recebidas pelo Governo do Estado, pelo Governo Federal, a 
exemplo disso, recebeu um ofício recentemente, todos os Partidos 
recebem esse ofício, informando o repasse de um recurso de R$ 
195.000,00, que tem por objetivo a aquisição de patrulha 
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mecanizada, trator agrícola, carreta agrícola, arado, caminhão 
com carroceria de madeira, plantadeira, adubadeira e sucador 
para apoiar o desenvolvimento do setor agropecuário, este recurso 
foi do Ministério da Agricultura, Pecuária de Abastecimento, 
representada pela Caixa Econômica Federal, então os Vereadores 
precisam ficar atentos para ver se realmente ele vai comprar esse 
maquinário para atender os produtores rurais porque nesta 
Sessão foi lido um requerimento do Vereador Joaquim Geraldo, 
Presidente desta Casa de Leis, juntamente com o Vereador Osires 
pedindo o ensaibramento da estrada do Jacá e achou por bem 
nem comentar sobre o requerimento na hora porque queria deixar 
para falar na hora que fosse lido seu requerimento, na verdade 
esse Prefeito que aí está não tem nenhum compromisso com a 
agricultura a exemplo disso que na Sessão passada o Presidente 
desta Casa disse que participou de uma reunião, na Assembléia 
Legislativa do Estado com relação ao desenvolvimento da 
agricultura e ficou triste porque era sabido que nada o Prefeito 
tem feito pela agricultura em nosso Município. A bem da verdade 
tem apenas um caminhão do PRONAF porque o outro ele vendeu a 
preço de banana e a toque de caixa para não atender aos 
produtores e este mesmo caminhão do PRONAF, é preciso fazer 
uma novela para poder ele estar atendendo ao pequeno produtor 
porque na verdade ele não atende ao pequeno produtor. Estamos 
atravessando um período de estiagem muito grande onde tem 
vacas morrendo em nosso Município, precisando desse mísero 
caminhão do PRONAF estar puxando um capim para o produtor e 
infelizmente ele não atende, atende na hora que ele muito bem 
quer e como quer. Caminhão do PRONAF poderia estar puxando 
café para os produtores, mas se puxa em um dia fica dois, três 
sem puxar. Quando ele assumiu a Prefeitura tinha dois tratores e 
vendeu tudo a toque de caixa e a preço de banana. Comentou 
ainda que, hoje, foi a Bom Jesus filmou e fotografou um trator 
azul que está lá na oficina da pedreira, há mais de ano jogado 
fora, uma retro que está lá na oficina da Prefeitura tirando os 
pedaços e consertando outra máquina. Sendo assim perguntou: 
onde está a responsabilidade desse Prefeito com a agricultura? Ele 
não tem nenhuma responsabilidade com o povo da agricultura. E 
exemplo disso quando o Presidente desta Casa fez um 
requerimento pedindo para ele ensaibrar a estrada do Jacá e citou 
muito bem que o pessoal de Bonsucesso faz compras em nosso 
Município, ele não está nem aí, porque ele mesmo não faz compra 
em nosso Município. Ele não quer que o nosso Município cresça 
de forma alguma, inclusive esse Prefeito é um Prefeito medíocre 
nessa área, medíocre, mas muito medíocre mesmo, ele pegou toda 
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mediocridade que um homem pode pegar ele pegou para ele para 
não investir na agricultura. Temos uma agricultura falida onde o 
homem do campo não tem nada. Não tem uma estrada de 
carreador. A máquina passou em seu sítio, nesse Governo e não 
passou na capineira até hoje porque ele discrimina as pessoas, 
além disso, não foi só a sua em outros proprietários também ele 
não deixa passar. Não tem um trator para arar a terra. Como 
podemos ter um Prefeito do quilate deste que aí está? É o Prefeito 
do quilate mais miserável, mais medíocre que já pode ver em toda 
sua vida. É por essa razão que fez esse requerimento para que, 
quem sabe, e pediu que suas falas sejam constadas na íntegra 
nesta Ata, porque não tem publicidade, não tem imprensa para 
poder fazer a merchandagem que precisa ser feita, tem poucas 
pessoas assistindo a esta Sessão, mas existem pessoas que ainda 
fazem a leitura da Ata, embora seja publicada de três em três 
meses porque o jornal do Caparaó publicou que o jornal A Ordem 
sai mensalmente, mas é mentira, não sai mensalmente, sai de 3 
em 3 meses, de 4 em 4 meses, porque esse Prefeito não tem 
responsabilidade nem com o jornal local. O Presidente submeteu 
os requerimentos 072 e 073, de autoria do Vereador Paulinho 
Beline, em votação, e foram aprovados por unanimidade. 
Franqueada a palavra o Presidente, verificando a ordem de 
inscrição, concedeu a mesma ao Vereador Manoel Paulo (Paulinho 
Beline). O Vereador Edson Wilson falou ao Vereador Paulinho 
Beline que discursa bem e fica eufórico, que talvez queira fazer um 
requerimento porque as festas são gravadas com dinheiro público, 
peça uma cópia das festas de Palmital e de São Benedito e a 
última para que se comprove  de fato se está tendo, como falado 
pelo Vereador “merchandaze”. O Vereador Boca disse que para os 
Distritos foi repassado para a Comissão um total de R$8.000,00 
(oito mil reais). O Vereador Paulinho Beline falou que considera a 
idéia super válida, e já que o Vereador Edson Wilson está 
sugerindo pediu ao mesmo que solicite este requerimento e 
assinam em conjunto. Ainda o Vereador comentou que considera 
o dia 07 de setembro como uma data marcante porque na época 
em que estudava era marcada como uma data cívica, e naquela 
época tinha a parada de 07 de setembro, onde os alunos 
desfilavam marchando demonstrando seu amor à Pátria. 
Comentou ainda que viu um 07 de setembro marcado com o 
desfile dos cara pintada contra a corrupção, cobrando das 
autoridades que procurem evitar e consertar a corrupção no 
Brasil. Só que os cara pintada estão em Brasília, porém aqui em 
Calçado também está precisando de pessoas do quilate daqueles 
que fizeram aquela passeata em Brasília porque a corrupção está 
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escancarada aqui em nosso Município e nada se pode fazer, por 
isso é preciso fazer esse lembrete e deixar esse registro em Ata, 
que já foram feitas duas Comissões Parlamentares de Inquérito 
nesta Casa e ficou provado que existe firma laranja, que existe 
superfaturamento em obras, mas na hora de chegar ao finalmente 
o poderio fala mais alto, infelizmente. E os Vereadores são 
cobrados nas ruas os cidadãos perguntam se a Câmara nada faz 
diante desta corrupção que aí está. E responde que os Vereadores 
fazem seu trabalho de apurar os fatos, mostrar para a sociedade 
que existem firmas laranja, que existem obras superfaturadas e 
encaminharam toda apuração dos fatos para o Ministério Público, 
para o Juiz de Direito, para o Tribunal de Contas, para as 
Secretarias de Estado, para a Polícia federal e agora precisam 
aguardar que quem sabe, a Justiça tarda, mas não falta, e um dia 
quem sabe poderá vir à tona e dizer que realmente a Câmara 
apurou e era verdade. Comentou que sua preocupação é porque 
encontra pessoas que dizem que a “Câmara apurou e disseram 
que tinha uma Nota Fiscal onde a Prefeitura pagou essa Nota 
Fiscal a um terceiro que recebeu o valor dessa Nota Fiscal. Isso é 
crime e a Câmara não fez nada”. Então responde que a Câmara 
não tinha nada para fazer mesmo não, porque o que a Câmara 
tinha para fazer era apurar os fatos que já foram encaminhados 
para o Ministério Público, para o Juiz da Comarca, para o 
Tribunal de Justiça, para as Secretarias de Estado de Segurança. 
E perguntou “mas isso não é crime pagar uma Nota Fiscal em 
nome de terceiro, um órgão como a Prefeitura pagar?” Disse que 
sim, entende que é crime, mas tem que aguardar a decisão da 
Justiça, e ver até quando a Justiça vai tomar essas providências, 
haja vista que sentado como Presidente da Comissão recebeu uma 
decisão do Juiz para que levantasse a última Sessão da Comissão 
Processante até que ele levantasse os fatos. Comentou ainda que, 
hoje à tarde foi protocolado nesta Casa, porém não deu tempo de 
trazer a Plenário, porque os Vereadores precisam se reunir e 
conversar qual será o destino que darão a essa denúncia, 
inclusive o cidadão está aqui nesta Sessão nos honrando com sua 
presença hoje pela primeira vez, e disse que não citaria o nome 
por uma questão de ética profissional. E disse que este protocolo 
que foi feito nesta Casa hoje, e confiando na pessoa do Presidente 
desta Casa, com certeza será trazido a Plenário para que esta 
Casa possa tomar todas as providências com relação a essa 
denúncia que hoje aqui foi protocolada, como também tem outra 
denúncia que também foi protocolada aqui nesta Casa pelo 
Promotor de Justiça Jeferson com relação àqueles aluguéis de 
carro e tem certeza que o Presidente também em momento 
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oportuno irá trazer para que esta Casa possa apreciar e fazer o 
que for necessário, porque a nossa sociedade não agüenta mais 
viver debaixo de tanta corrupção. E disse que a exemplo disso 
preparou dois temas com relação a Educação, esclareceu que é 
feito no início do ano o calendário escolar, calendário esse que 
nunca é cumprido e perguntou como é que fica, no final do mês, a 
quilometragem dessas kombis contratadas para puxar os alunos, 
haja vista que o calendário escolar teria que ser cumprido a risca, 
mas esse Prefeito que aí está, que não gosta de trabalhar           
um Prefeito realmente preguiçoso, e todos já sabiam disso antes, 
porque quando ele era funcionário, vivia de atestado e isso prova 
que ele não gosta de trabalhar, ele só faz ponto facultativo um em 
cima do outro, e perguntou “e o calendário escolar como é que 
fica?” não é cumprido. Com a palavra o Vereador Edson Wilson 
comentou que terão que observar o resultado do ENEM para ver 
como está, e comentou que o Vereador Paulinho Beline que milita 
e defende muito a questão da Educação deve saber que nos anos 
anteriores. O Vereador Paulinho Beline comentou que não tem 
certeza, mas parece que não é um resultado muito satisfatório e 
precisam verificar para poder falar com segurança e não levantar 
falso testemunho. O Vereador Paulinho Beline pediu ao 
Presidente que encaminhe ofício parabenizando todos os 
professores que fizeram o concurso e conseguiram a aprovação, é 
só tirar a relação no site que também tem o endereço dessas 
pessoas e se possível estender também a todos do nosso Município 
que foram aprovados também nas outras áreas que eles obtenham 
êxito porque hoje em dia é muito melhor ser concursado, porque 
não fica devendo favor a político nenhum. O Vereador Paulinho 
Beline voltou a dizer que a nossa agricultura continua falida e 
com esse Prefeito que aí está, o êxodo rural dobrou, não tem mais 
ninguém na roça, porque não tem ajuda, não tem um trator para 
arar a terra, não tem um caminhão para dar um suporte, quando 
a patrol chega a passar na região não tem nem estrada para andar 
de bicicleta, infelizmente é uma verdadeira vergonha. Pediu para 
que tudo o que falou seja registrado em ata porque daqui a alguns 
anos as pessoas vão ler essa Ata e vão dizer que teve um Vereador 
que teve a coragem e a determinação de dizer que infelizmente que 
em 2009, 2010, 2011 e 2012 teve um Prefeito incompetente que 
não tinha coragem de atender os agricultores de nosso Município. 
Disse ainda que em suas orações sempre pede a Deus 
discernimento e sabedoria. Finalizando agradeceu mais uma vez 
Deus. Finalizando, o Presidente agradeceu a Deus por mais um 
trabalho realizado, agradeceu aos colegas Vereadores como 
também nominalmente a cada um que estava presente em 
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Plenário e informou que a próxima Sessão Ordinária será 
realizada no dia 26 de setembro, numa segunda-feira, às 19 horas 
neste Plenário. Nada mais havendo a relatar encerrou os trabalhos 
da presente Sessão. E Edson Wilson Bernardes França, 1º 
Secretário, para constar lavrei a presente Ata que está 
devidamente assinada. 
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