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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES - 3ª DO ANO 
DE 2011. 
 
 
 
 
Aos vinte (26) dias do mês de julho (07) de dois mil e onze (2011), 
às 17 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: João Luiz da Silva Simões, Edson Wilson Bernardes 
França, Osires Anito Teixeira Delatorre, José Poubel Cardoso e 
Manoel Paulo Pimentel da Silveira. 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 determinou ao 1º 
Secretário, vereador Edson Wilson Bernardes França, proceder à 
leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura da 

CONVOCAÇÃO nº 004/2011, da Câmara Municipal de São José 
do Calçado para tratar do seguinte assunto: análise da denúncia 
em face do Vereador José Poubel feita pelo cidadão Antonio 
Coimbra de Almeida e análise da denúncia em face do Vereador 
Edson Wilson Bernardes França feita pelo cidadão Antonio 
Coimbra de Almeida. Leitura da Convocação dos Vereadores 
Suplentes Anecy Maria Nunes Fonseca e Paulo Roberto Lima para 
a Sessão Extraordinária que se fará realizar no dia 26 de julho, às 
17 horas tratar do seguinte assunto: análise da denúncia em face 
do Vereador José Poubel feita pelo cidadão Antonio Coimbra de 
Almeida e análise da denúncia em face do Vereador Edson Wilson 
Bernardes França feita pelo cidadão Antonio Coimbra de Almeida. 

No verso da convocação consta que ficaram cientes da reunião o 
Sr. Paulo Roberto Lima às 13horas e 11minutos do dia 
26/07/2011 e a Srª Anecy Maria dia 26/07/2011 às 13horas e 16 
minutos. O Presidente esclareceu que conforme comprova 
certidão emitida pela Secretária da Câmara o Vereador Boca se 
recusou em assinar a convocação, os Vereadores Luis Cláudio e 

Paulo Sérgio foram devidamente notificados da convocação, mas 
também não estão presentes na Sessão. Informou ainda que os 
Suplentes foram convocados pessoalmente, assinaram a 
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convocação, mas também não compareceram. Ainda o Presidente 
informou que foi protocolada nesta Casa de Leis no dia 

28/06/2011, a denúncia oferecida pelo cidadão Antonio Coimbra 
de Almeida em face dos Vereadores Edson Wilson Bernardes 
França José Poubel Cardoso, com as seguintes alegações: Edson 
Wilson por não fixar residência no Município onde foi eleito e José 
Poubel Cardoso por estar respondendo ação de improbidade 
administrativa e ao fim requereu a cassação dos mesmos por 

infração político-administrativo previsto no Decreto Lei 201/67. 
Desta forma respeitando o Decreto Lei 201/67, em seu art. 5º 
inciso II, onde determina que o Presidente da Câmara coloque a 
denúncia para apreciação do Plenário. Considerando a 
necessidade da Convocação dos Suplentes para analisar se recebe 
ou não a denúncia. Considerando que foi feito pedido ao Juiz 

Eleitoral da Comarca, dia 04/07/2011, requerendo do mesmo que 
diplomasse os Suplentes e o pedido foi atendido no dia 
18/07/2011, onde foi efetuada a diplomação dos Suplentes Anecy 
Maria Nunes Fonseca e Paulo Roberto Lima. Considerando que 
não se pode descumprir o Decreto Lei nº 201 e de acordo com a 
Ata da Diplomação da Justiça Eleitoral, datada de 18/07/2011 

estão diplomados os Suplentes Anecy Maria Nunes Fonseca e 
Paulo Roberto Lima e aptos a serem empossados pela Câmara 
para analisarem o processo nº 226/2011. Considerando que a 
denúncia com relação aos outros dois Vereadores é totalmente 
distinta e deverão ser analisadas em momentos distintos e 
separadamente. Considerando a Convocação nº 004/2011, dos 

Suplentes Anecy Maria Nunes Fonseca e Paulo Roberto Lima, 
assinada por ambos. Sendo assim, neste momento o Presidente 
pediu ao Vereador Edson Wilson para se ausentar do Plenário 
para poderem analisar a denúncia do Vereador Edson Wilson e em 
seguida convidou o 2º Secretário, Vereador Manoel Paulo Pimentel 
da Silveira (Paulinho Beline) para assumir seu lugar a Mesa, 

secretariando a Sessão. Dando prosseguimento, o Presidente 
informou ainda que, como os Suplentes não compareceram, a 
Câmara não pode parar com seus trabalhos, e tendo número legal 
para analisar a denúncia passou as mãos do 2º Secretário para 
fazer a leitura da denúncia. Em seguida o 2º Secretário, 
Vereador Manoel Paulo procedeu à leitura da denúncia. O 
Presidente ouviu o Plenário para recebimento ou não da 
denúncia, obteve cinco (05) votos contrários ao recebimento, dos 
Vereadores João Luiz, José Poubel, Osires, Manoel Paulo e do 
Presidente da Casa. Ficando, portanto, a denúncia contra o 
Vereador Edson Wilson não aceita por esta Casa. Dando 
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continuidade aos trabalhos, o Presidente pediu ao Vereador 
José Poubel que se retire do Plenário e ao Vereador Edson 
Wilson que retorne e volte a secretariar os trabalhos. O 
Presidente esclareceu que as denúncias são totalmente distintas, 
independente uma da outra, e o Plenário deverá apreciá-las 
individualmente. E passou as mãos do Secretário para fazer a 
leitura da denúncia contra o Vereador José Poubel. Em seguida o 
1º Secretário, Vereador Edson Wilson procedeu à leitura da 
denúncia. O Presidente consultou o Plenário para aceitação ou 
não da denúncia, obteve cinco (05) votos contrários ao 
recebimento, dos Vereadores Manoel Paulo, Osires, Edson Wilson, 
João Luiz e do Presidente da Casa. Ficando, portanto, a 
denúncia contra o Vereador José Poubel não aceita por esta 
Casa por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a 

relatar o Presidente encerrou os trabalhos da presente Sessão. E 
Edson Wilson Bernardes França, 1º Secretário, para constar lavrei 
a presente Ata que está devidamente assinada. 
 
 
 

 
Joaquim Geraldo T. Muzy                  Edson Wilson B. França          
        Presidente                                        1º Secretário 
 
 
 

 
 


