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Aos vinte e cinco (25) dias do mês de março (03) 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 representantes deste Legislativo Municipal, 
com exceção dos Vereadores José Ailton Cardoso Boca e Luis 
Cláudio Castanheira de Moraes, o Presidente justificou as 
ausências informando que hoje é a formatura do Vereador Luis 
Cláudio e o Vereador Boca está com problema na condução. 
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 do Município de São José do Calçado. 
Dando início, o Presidente determinou ao 1º Secretário, vereador 
Edson Wilson Bernardes França, proceder à leitura da Ata da 
Sessão Ordinária anterior que foi aprovada por unanimidade. Logo 
após convidou o Pastor Luiz Carlos para fazer uma oração 
trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Dando 
continuidade o Presidente determinou ao 1º Secretário proceder a 
leitura do PEQUENO EXPEDIENTE: Leitura de diversos ofícios 
do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos 
financeiros para garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Saúde para pagamento dos 
seguintes Programas: - Pagamento de PAB FIXO comp 02/2011 
valor R$ 16.447,50; -  Pagamento de incentivo destinado a 
aquisição de equip. e material permanente p/CAPS comp. 
12/2010 Valor R$ 10.000,00; - Pagamento de programa de 
assistência farmacêutica básica comp 02/2011 valor R$4.660,13. 
Of. do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 
Fome informando a transferência de recursos destinados a 
manutenção dos Serviços de Ação continuada: Programa PBVII 
comp. 01/2011 valor R$1.000,00; Programa PVMC comp. 
01/2011 valor R$5.500,00. Of. da Comissão de Educação da 



Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Deputado 
Da Vitória, informando a instalação e eleição para os cargos de 
Presidente e Vice-Presidente da citada Comissão, realizada no dia 
07 de fevereiro do corrente ano. OF/PGM/026/2011 
encaminhando a esta Casa as seguintes Leis sancionadas pelo 
Sr. Prefeito Municipal: - nº 1.666/2011 que “Altera a Lei nº 
1.659/2010, que aumentou a área urbana do Município de São 
José do Calçado”; nº 1.667/2011 – “Altera a Lei nº 1.285/2005, 
que autorizou o Poder Executivo Municipal a proceder o pagamento 
de 50% (cinqüenta por cento) do passe escolar”, - nº 1.668/2011 – 
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar combustível 
a Polícia Civil”; - nº 1.669/2011 – “Altera os artigos 2º da Lei nº 
957/96 que cria o Conselho de Alimentação Escolar de São José do 
Calçado”; - nº 1.670/2011 – “Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a conceder ajuda de custo para Comissão Organizadora 

de Festa da Convenção das Assembléias de Deus Independente do 
Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, situada no Município de São 
José do Calçado-ES”. Ofício nº 1694/2010/Sr. Sul/ES, da 
Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal 
informando a celebração do Contrato de repasse de recursos do 
Orçamento Geral da União, que tem por finalidade aquisição de 
um trator agrícola no Município de São José do Calçado/ES; valor 
repassado R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) 
contrapartida R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ofício nº 
1718/2010/Sr. Sul/ES, da Superintendência Regional da 
Caixa Econômica Federal informando a celebração do Contrato 
de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por 
finalidade construção de pontes nos Distritos do Município de São 
José do Calçado/ES; valor repassado R$ 196.400,00 (cento e 
noventa e seis mil e quatrocentos reais) contrapartida R$ 4.008,16 
(quatro mil e oito reais e dezesseis centavos). Ofício nº 
1697/2010/Sr. Sul/ES, da Superintendência Regional da 
Caixa Econômica Federal informando a celebração do Contrato 
de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, que tem por 
finalidade aquisição de patrulha mecanizada no Município de São 
José do Calçado/ES; valor repassado R$ 195.000,00 (cento e 
noventa e cinco mil reais) contrapartida R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais). ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 011/2011, que 
“Autoriza o Chefe de Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de 

custo para a 10ª Cavalgada do Trabalhador”. Aprovado por 



unanimidade. O Presidente da Câmara parabenizou ao Sr. Mário 
Cesar organizador do evento juntamente com o Sr. Rogério, pela 
realização da 10ª cavalgada. Ainda o Presidente justificou que 
chegaram dois Projetos do Executivo, mas atendendo pedido do 
Sr. Mário Cesar, para que houvesse tempo de fazer todos os 
trâmites para arrecadar recursos para a cavalgada, cumpriu sua 
palavra de que assim que o Projeto chegasse à Câmara colocaria 
em pauta, porém o outro Projeto que chegou do Executivo a 
respeito de contratações não foi colocado em pauta porque o 
Prefeito em sua justificativa falava de uma certa urgência mas um 
contrato que já estava com a data de 02/02/2011, hoje já é 
25/03, acredita que se tivesse tanta urgência já teria sido enviado 
a Câmara há mais tempo, comentou ainda que já havia 
conversado com o Procurador do Município e na Sessão anterior 
colocou em pauta vários projetos que chegaram no mesmo dia da 
Sessão, porém tem um prazo regimental para colocar a matéria 
em pauta, por isso achou por bem não colocar o outro projeto em 
pauta para que os Vereadores tenham tempo de estudar o mesmo. 
Leitura do Parecer do Relator da Comissão de Finanças, 
Vereador José Poubel Cardoso e do Parecer do Relator da 
Comissão de Justiça, Vereador Paulo Sérgio Simões ao 
Processo nº 0397/2010, que analisa o pedido de reconsideração 
das contas do Ex-Prefeito Jefferson Spadarott Bullus, referente 
aos exercícios financeiros de 2001, 2002 e 2003. Submetido a 
apreciação das Comissões, o Vereador Manoel Paulo (Paulinho 
Beline) disse que será favorável e comentou que existem outras 
contas para serem aprovadas e discutidas nesta Casa hoje e 
lembrou que participou de uma reunião com o Presidente do 
Tribunal de Contas, e o mesmo disse que o Estado possui 78 
municípios e estavam presentes na reunião 69 Prefeitos e 64 
Presidentes de Câmaras, o Presidente do TC disse ainda que não 
conseguia entender o porquê desses 78 Prefeitos todas as contas 
serem reprovadas pelo Tribunal e que tem algo de errado, ou todos 
são corruptos ou tem alguma coisa de errado no Tribunal de 
Contas e disse que a partir daquela data determinaria que os 
funcionários do Tribunal de Contas passassem a fazer visita as 
Prefeituras e Câmaras para orientar aos ordenadores de despesas 
a forma correta de fazer as prestações de contas, o Vereador 
Paulinho Beline disse que pode observar que hoje o Tribunal de 
Contas é um Tribunal político porque quase todos os Relatores 



vêm de um vínculo político, já foram Deputados ou Prefeitos, por 
essa razão precisam dar um basta nessa situação e votar 
favorável. Submetido a apreciação do Membro e do Presidente 
das Comissões de Justiça e de Finanças os Pareceres foram 
aprovados. O Presidente anunciou que o Parecer obteve 06 votos 
favoráveis dos Vereadores José Poubel, Paulinho Beline, João 
Luiz, Osires Anito, Paulo Sérgio e Edson Wilson, ficando, portanto, 
aprovado. Leitura dos Pareceres do Relator da Comissão de 
Finanças, Vereador José Poubel Cardoso e dos Pareceres do 
Relator da Comissão de Justiça, Vereador Paulo Sérgio Simões 
ao Processo nº 0428/2010 e nº 037/2011, que analisam as contas 
do Ex-Prefeito Alcemar Lopes Pimentel referente aos exercícios 
financeiros de 2005 e de 2006, respectivamente. Submetidos a 
apreciação do Membro e do Presidente das Comissões de 
Justiça e de Finanças os Pareceres foram aprovados.  O 
Presidente anunciou que os Pareceres obtiveram 06 votos 
favoráveis dos Vereadores José Poubel, Paulinho Beline, João 
Luiz, Osires Anito, Paulo Sérgio e Edson Wilson, ficando, portanto, 
aprovados. O Presidente esclareceu que apesar do Plenário estar 
composto praticamente pelos componentes das Comissões, mesmo 
assim os Pareceres devem ser submetidos à apreciação do 
Plenário, sendo assim, todos os Vereadores presentes votaram 
favoráveis, ficando, portanto, os Pareceres aprovados por 
unanimidade. Requerimento nº 024/2011, de autoria dos 
Vereadores Manoel Paulo Pimentel da Silveira (Paulinho 
Beline), Osires Anito Teixeira Delatorre, Edson Wilson 
Bernardes França, José Poubel Cardoso e João Luiz da Silva 
Simões, requerendo a Casa a criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito com a finalidade de investigar a Licitação modalidade 
Carta Convite nº 027/2010 e o respectivo contrato nº 0375/2010 
ambos da Empresa Abreu e Boechat Confecções Ltda. O 
Presidente esclareceu que sua assinatura não consta nesse 
requerimento, porque na condição de Presidente desta Casa não 
pode estar assinando. Com a palavra o Vereador Manoel Paulo 
(Paulinho Beline), cumprimentou a todos e ressaltou a presença 
do Sr. Ebenezer do jornal “O Reporter” de Bom Jesus do 
Itabapoana, e lembrou que em outras ocasiões já foram instaladas 
nesta Casa outras Comissões de Inquérito para apurar possíveis 
irregularidades, inclusive a CPI onde o atual Presidente da Casa, 
Vereador Teté, presidiu, aproveitou a oportunidade para 



parabenizar não só o Vereador Teté como também a todos os 
demais Edis pelo trabalho realizado. Lembrou ainda que na época 
estava Presidente da Casa e tinha que manter a imparcialidade e o 
fez com muita honra, com muito orgulho, com muito respeito, com 
muita seriedade, com muito equilíbrio e com muita honradez e 
desta forma aconteceu a CPI e infelizmente não teve nenhum 
jornalista para registrar aquele doloroso fato que era aquela CPI e 
da qual ficou provado que existem muitas irregularidades, CPI 
esta, que ainda não acabou mesmo porque o Sr. Prefeito 
conseguiu uma liminar, uma medida cautelar com o MM Juiz de 
Direito desta Comarca, a Câmara recorreu ao Tribunal de Justiça 
e em partes o Desembargador acabou concordando com o Juiz, 
porém ainda será julgado o mérito do agravo de instrumento e 
espera equilíbrio e sensatez daqueles desembargadores, que com 
certeza irão derrubar a liminar, porque existem fraudes e firmas 
laranjas, é uma verdadeira vergonha, e falou que diz isso porque 
foi pregado pelo Sr. Prefeito na época de sua campanha que 
“Calçado merece respeito”, e perguntou que respeito é esse, que 
não se tem com o dinheiro público que se compra as coisas 
aleatoriamente, e se faz licitações usando firmas laranja, da 
mesma forma ouviram-se rumores em nossa Cidade a respeito da 
Empresa Boechat, empresa esta que até que provem o contrário 
merece muito respeito, pois é uma empresa idônea, e estava sendo 
falado nas ruas que esta empresa estava participando dessa má fé 
da sua Excelência o Senhor Prefeito junto com sua Comissão de 
Licitação. Disse ainda que fez um requerimento que foi aprovado 
por unanimidade pelos colegas desta Casa de Leis convidando os 
empresários da Empresa Boechat para comparecem a esta Casa 
para prestar esclarecimentos a respeito dos rumores que pairavam 
na cidade, então estiveram presentes a Srª Maria de Lourdes, mais 
conhecida por Lurdinha e seu filho o Francis e puderam esclarecer 
todos os maus feitos que o Sr. Prefeito juntamente com sua 
Comissão de Licitação tentaram ludibriar aquela Empresa a ponto 
de levar um contrato para que eles assinassem, então a Lurdinha 
tirou uma cópia do contrato e o entregou de volta dizendo que não 
iria assinar, pois como ela poderia assinar um contrato que ela 
não participou e no mesmo dia também levaram um destrato, 
assim que ela assinasse o contrato logo após assinaria também 
um destrato com a Prefeitura Municipal de São José do Calçado e 
da mesma forma ela tirou uma cópia e devolveu sem assinar, e 



disse que como poderia assinar um destrato se não assinou 
nenhum contrato e não participou de nenhuma licitação, o 
Vereador Paulinho Beline disse ainda que saiu um cheque no 
valor de R$ 9.153,00 (nove mil, cento e cinqüenta e três reais) em 
nome da Empresa Boechat Companhia Ltda, cheque este que eles 
não receberam e o pior que foi tirado uma Nota Fiscal no talão da 
Empresa, e alguém falsificou essa assinatura e recebeu esse 
cheque, a Srª Lurdinha falou ainda que registrou queixa no 
Ministério Público e prestou dois depoimentos, cuja cópia 
encontra-se nesta Casa e até hoje nenhuma providência foi 
tomada, sendo assim em respeito ao povo e aos votos que 
receberam os Vereadores precisam apurar essas irregularidades 
porque é impossível conviver com essa situação que tanto abala o 
município, e é por isso que já assinaram 6 (seis) Vereadores e para 
cumprir o regimental da Casa pediu ao Presidente que colocasse o 
Requerimento em votação e uma vez sendo aprovado pediu ao 
Presidente que suspendesse a Sessão por 20 minutos para que 
pudesse ser instalada ainda nessa Sessão a Comissão 
Parlamentar de Inquérito para poder começar a agir logo na 
segunda-feira, pois os munícipes estão clamando por justiça e 
cobrando uma atitude dos Vereadores e em resposta sempre diz 
que estão fazendo assim de acordo com o regimental da Casa e 
com o que determina a Lei, e onde predomina a Lei tem que haver 
o respeito pelo povo por isso é inadmissível a Câmara ficar 
tolerando esse escarcéu e bandalheira que está acontecendo na 
Prefeitura. Com a palavra ao Presidente esclareceu que o 
Requerimento está assinado por cinco Vereadores, em seguida 
ouviu o Plenário. O Vereador Edson Wilson disse que os 
Vereadores precisam fazer o seu papel e têm responsabilidade com 
o erário e também com a sociedade calçadense, algumas pessoas 
podem fazer avaliações negativas de alguns trabalhos realizados, 
mas o que deve ficar claro é que esta Casa não pode omitir da sua 
responsabilidade, foi trazido aqui um fato com documentos e 
provas consistentes depois de um procedimento que já tinha sido 
levantado como suspeito vários procedimentos licitatórios do 
Município um que é o caso agora em apreciação aonde é evidente 
que houve uma artimanha para poder direcionar o processo 
licitatório favorecendo alguém, o que não pode permanecer é a 
dúvidas dos nossos munícipes de que os proprietários da Empresa 
Artecolor Confecções Ltda tiveram participação nesse processo, 



por isso a Câmara precisa trazer a luz da verdade quem está, de 
alguma forma, fazendo esses arranjos para poder atender a 
legislação no que diz respeito as exigências dos procedimentos 
licitatórios, aonde se frauda os procedimentos para favorecer 
correligionários, amigos ou familiares, a Câmara precisa, acima de 
tudo, fazer o seu trabalho, apresentar os responsáveis para que a 
justiça seja feita. Ouvido o Plenário obteve cinco votos favoráveis 
dos Vereadores João Luiz, Edson Wilson, Osires, José Poubel e do 
autor do requerimento, ficando, portanto, aprovado. O 
Presidente atendendo ao pedido do Vereador Paulinho Beline 
anunciou que será formada a CPI, composta de Presidente, 
Relator, Membro e Suplentes, respeitando a proporcionalidade 
Partidária. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) 
comentou que de acordo com seus conhecimentos, uma vez o 
Requerimento aprovado, o Presidente precisa suspender a Sessão 
por 20 minutos e solicitar do Assessor Jurídico que confeccione 
um Projeto para a instalação do Presidente, Relator, Membro e os 
Suplentes. O Presidente esclareceu que primeiro farão a escolha 
dos componentes da Comissão para depois suspender a Sessão 
por 20 minutos para dar tempo para o Assessor preparar o Projeto 
de Resolução, como o Vereador Paulinho Beline encabeçou o 
Requerimento ele será o Presidente da Comissão, ouvido o 
Plenário o Vereador Osires se colocou a disposição para ser o 
Relator e o Vereador Edson Wilson para Membro. O Presidente 
anunciou que a CPI será composta da seguinte forma: Presidente 
Vereador Paulinho Beline, Relator Vereador Osires e Membro 
Vereador Edson Wilson, Suplentes Vereadores José Poubel e João 
Luiz. O Presidente fez constar a presença, em Plenário, dos 
Vereadores Manoel Paulo, Osires, José Poubel, João Luiz e Edson 
Wilson e a ausência do Vereador Paulo Sérgio. Em seguida 
suspendeu a Sessão por 10 minutos para que o Assessor Jurídico 
confeccione o Projeto de Resolução. Retornando aos trabalhos o 
Presidente perguntou ao Vereador Paulo Sérgio se gostaria de 
participar da Comissão Parlamentar de Inquérito como Suplente, o 
mesmo respondeu que não vai participar. Em seguida o Presidente 
passou as mãos do Vereador Edson Wilson, 1º Secretário, o 
Projeto de Resolução para fazer a leitura. Projeto de Resolução 
nº 03/2011, que Institui a Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar a licitação modalidade Carta Convite nº 
027/2010 e o respectivo contrato nº 0375/2010 ambos da 



Empresa Abreu e Boechat Confecções Ltda com a Prefeitura 
Municipal de São José do Calçado, que será composta da seguinte 
forma: Presidente Vereador Manoel Paulo Pimentel da Silveira (PP), 
Relator Vereador Osires Anito Teixeira Delatorre (PDT) e Membro 
Vereador Edson Wilson Bernardes França (PT), 1º Suplente 
Vereador José Poubel Cardoso (PMDB) e 2º Suplente João Luiz da 
Silva Simões (PSB). Ouvido o Plenário o Projeto de Resolução foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 023/2011, de 
autoria do Vereador José Poubel Cardoso, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que providencie a contratação de um 
farmacêutico para cada Distrito. O Vereador Manoel Paulo 
(Paulinho Beline) parabenizou o autor do requerimento pela 
iniciativa e disse que sabe do descaso dessa administração com 
relação a saúde pública dos munícipes, disse ainda que nos 
Distritos sempre foram distribuídos alguns remédios básicos, 
porém nessa administração nem os remédios básicos estão sendo 
distribuídos com a devida freqüência que deveria ter, disse ainda 
que a legislação sempre muda e muitas das vezes não muda para 
melhor e o sacrificado é sempre aquele precisa passar por 
humilhação, precisa estar consultando pegando a receita para 
pedir o remédio e muitas vezes sendo negado e esse Prefeito que aí 
está sempre tem negado remédio para os nossos munícipes 
porque ele não tem nenhuma responsabilidade para com seu 
semelhante. O Vereador Manoel Paulo disse ainda que para dar 
continuidade a distribuição dos remédios de acordo com a nossa 
legislação realmente necessita ter um farmacêutico e lembrou que 
a Câmara aprovou no final de 2010, para prevalecer em 2011, 380 
contratos e pelo que pode lembrar são 02 farmacêuticos, mas são 
03 Distritos então há a necessidade de um para atender em cada 
Distrito, por isso parabeniza o Vereador José Poubel que não 
pensou apenas no seu Distrito, fez o Requerimento para atender a 
todos. O Vereador Manoel Paulo disse ainda que o Prefeito até hoje 
não atendeu a nenhuma solicitação dos Vereadores, e se o Prefeito 
pensa que está sendo ruim para os Vereadores acredita que ele 
está sendo ruim para si próprio, como homem público que 
gostaria de ser porque não atendendo a solicitação dos Vereadores 
ele deixa de atender aquele eleitor que votou nele, disse ainda que 
hoje está Vereador e foi eleito com 350 (trezentos e cinqüenta) 
votos, mas independente daquele cidadão que votou nele, hoje ele 
é um representante do povo e na medida do possível atende a 



todos que o procuram e tenta resolver os problemas que lhe são 
levados, o que não acontece com a sua Excelência o Sr. Prefeito, 
que fica com mesquinharia e mediocridade em não atender a 
solicitação dos Vereadores, e solicitou ao Vereador José Poubel 
que tire umas quinhentas cópias desse requerimento, que com 
certeza será aprovado por unanimidade e saia distribuindo de 
casa em casa para mostrar que essa Casa tem o interesse de 
atender os munícipes, porque é impossível conviver com essa 
situação. Com a palavra o Vereador Edson Wilson comentou que 
está em suas mãos uma decisão judicial em favor de Lucinéia 
Teixeira Machado de Souza, que é uma daquelas pessoas que eles 
covardemente demitiram de seus contratos com a Prefeitura, e não 
satisfeitos em apenas demitir a pessoa e deixar sem os 
rendimentos eles também negaram os remédios para tratamento 
contínuo que ela fazia uso, então em cima do que o nobre 
Vereador falou, a pessoa tem que buscar mesmo com suas 
dificuldades o Poder Judiciário para poder ter o direito e não é a 
primeira vez que ela precisou do remédio, ela já fazia uso, eles 
interromperam o tratamento, impondo novas regras trazendo 
vários constrangimentos, principalmente quem tem mais idade, às 
vezes as pessoas vêm de longe e ao chegarem aqui precisam voltar 
em sua residência pra buscar comprovantes de coisas de pessoas 
conhecidas, nascidas e criadas no Município, a situação é 
extremamente absurda que até os funcionários reclamam, disse 
ainda que a exigência pode até ser feita mas primeiro tem que 
haver um comunicado as pessoas não podem ser manipuladas 
desta forma e até mesmo maltratadas, sendo assim lamenta o 
tratamento desumano que tem sido dado pela administração 
municipal aos calçadenses. Voltando a usar a palavra o 
Vereador Manoel Paulo comentou que as falas do Vereador 
Edson Wilson só vieram enriquecer seu propósito nesta Casa e 
pediu desculpas a todos que estão assistindo a esta Sessão por 
estar sendo repetitivo, e comentou ainda que um dos assuntos 
que preparou para usar a Tribuna desta Casa também é essa 
liminar concedida pelo MM Juiz de Direito de nossa Comarca e 
gostaria de ressaltar um trecho que consta na liminar ao qual 
considerou fundamental onde o Sr. Juiz colocou que examinou 
detidamente os autos e estão presentes os requisitos para 
antecipação da tutela pretendida, o fundamento suscitado e 
relevante notadamente porque a Constituição Federal em seu 



artigo 96 desenha a garantia constitucional a saúde como sendo 
dever do Estado, bem como todos os deveres em prol da saúde, 
nenhuma norma infra constitucional poderá retirar o verdadeiro 
sentido na norma maior, restringindo-a sobretudo porque 
soberana não é a lei, soberana é a vida, sendo assim o Vereador 
pediu que se fizesse esse registro em Ata parabenizando o MM. 
Juiz de Direito por essa liminar, disse ainda que não falará o 
nome do cidadão que recebeu esta liminar por uma questão de 
ética profissional. O Presidente disse que para ilustrar um pouco 
mais do que foi dito pelo Vereador Edson Wilson, reafirmou que 
eles estão dificultando o atendimento para pessoas idosas que 
estão no programa de diabetes e hipertensão que estão ficando 
sem o medicamento, disse ainda que o interessante do 
requerimento do Vereador José Poubel, que além da contratação 
de um farmacêutico para os Distritos está faltando também os 
medicamentos, porque até mesmo na Sede está faltando. Ouvido 
o Plenário o Requerimento nº 023/2011 foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 021/2011 de autoria do 
Vereador Manoel Paulo Pimentel da Silveira (Paulinho Beline) 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que providencie, em caráter 
de urgência, a construção de um manilhamento saindo da Rua 
Maria Ortiz, iniciando nos fundos da residência do Sr. Rogério 
Passalini indo até a residência do Sr. Alírio Gonçalves, finalizando 
nos fundos da rua Domingos Martins. Com a palavra o autor do 
requerimento justificou seu pedido dizendo que alguém da equipe 
do Sr. Prefeito pode vir a dizer “mas esse pessoal esteve no Poder e 
por que não fizeram esse manilhamento?” O Vereador  disse que 
vão falar isso porque esse Prefeito que aí está é um parasita e não 
constrói nada, ele gostaria de ter pego o Município todo pronto e 
assim ele o pegou, só que infelizmente ele deixou acabar porque 
ele é um parasita mesmo, só que esse manilhamento que hoje está 
solicitando é que Calçado hoje tende a crescer, mesmo 
independendo da vontade do Sr. Prefeito porque as pessoas que 
aqui moram querem o crescimento de nossa Cidade, e foram 
construindo nos fundos da Rua Domingos Martins, no local já 
existia uma rede de manilha, mas com o crescimento da 
quantidade de residências passou a não comportar a quantidade 
de água, lembrou que já tivemos problemas com dengue até 
mesmo uma criança que morreu em Bom Jesus do Norte com 
dengue hemorrágica, então se Calçado não se cuidar poderá 



acontecer a mesma situação. Ouvido o Plenário o Requerimento 
nº 021/2011 foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
020/2011 de autoria do Vereador Osires solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que providencie para que sejam roçadas as 
margens, bem como limpar os vazantes de água, da estrada que 
dá acesso ao Distrito do Divino Espírito Santo no trecho que vai de 
Calçado até a divisa de Bonsucesso, em caráter de urgência, pois 
está totalmente sem visibilidade. O autor do requerimento 
completou seu pedido pedindo que informe ao Secretário de 
Agricultura que patrolaram a estrada, porém não fizeram 
nenhuma saída de água e qualquer chuva que der vai estragar a 
estrada novamente. Aprovado por unanimidade. Requerimento 
nº 022/2011 também de autoria do Vereador Osires solicitando 
ao Prefeito Municipal que providencie, com a maior urgência 
possível, a entrega da ambulância ao Distrito do Divino Espírito 
Santo, tendo em vista que a mesma se encontra no município com 
esta finalidade. O Vereador Osires esclareceu que está pedindo ao 
Secretário de Saúde que faça a entrega da ambulância ao Distrito 
do Divino Espírito Santo, é a única ambulância que ainda não foi 
entregue, desta forma ele não está contra o Vereador Zirim, mas 
sim contra o Distrito, no qual o Prefeito teve muito voto, o 
Vereador disse ainda que seu carro está a disposição do povo do 
Distrito 24 horas por dia, ouviu dizer que a ambulância não foi 
entregue por falta de motorista, porém existe um morador do 
Distrito que se predispôs a dirigir sem cobrar nada, somente para 
atender aos moradores. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho 
Beline) falou que o Prefeito não entregou a ambulância no Distrito, 
mas teve o cuidado de publicar na Revista Status, para fazer a sua 
promoção pessoal, disse ainda que ele está preocupado em fazer 
sua promoção pessoal e não está preocupado se o pessoal do 
Distrito necessita dessa ambulância, e voltou a dizer que o Prefeito 
falou em sua campanha que Calçado merece respeito e perguntou 
aonde está esse respeito que infelizmente ele não tem para com os 
moradores de nosso município. O Presidente acrescentou dizendo 
que há mais de dois anos que o Vereador Osires vem 
reivindicando essa ambulância para o Distrito e depois que 
chegou estão demorando fazer a entrega. O Vereador Osires 
comentou que o Distrito tinha uma ambulância e a Prefeitura 
vendeu prometendo de entregar uma nova e até hoje não foi 
entregue. O Vereador Manoel Paulo disse que eles deram essas 



ambulâncias a preço de banana, deram de presente, tendo em 
vista que vender essas ambulâncias a R$5.000,00 (cinco mil reais) 
conforme foram vendidas e a mesma ambulância daí a dois dias 
foi vendida a R$20.000,00 (vinte mil reais) todos hão de convir que 
ele não vendeu, ele deu as ambulâncias, mesmo porque para se 
fazer um leilão tem que dar publicidade aos atos públicos e ele 
não deu, não vendeu só as ambulâncias, como também um trator 
e um caminhão Mercedes por R$13.000,00 (treze mil reais) e 
R$14.000,00 (quatorze mil reais), vendeu também um caminhão 
2002 por R$20.000,00 (vinte mil reais), e perguntou o que mais 
devemos esperar desse Governo que vendeu tudo e deixou o 
município sem nenhum equipamento necessário para atender aos 
munícipes. Ouvido o Plenário o Requerimento nº 022/2011 foi 
aprovado por unanimidade. Franqueada a palavra, o Vereador 
Edson Wilson fez uso da mesma desejando boa noite a todos, 
agradeceu aos colegas pela cordialidade e comentou que hoje está 
dando mais um passo realizando os trabalhos pertinentes a esta 
Casa de Leis, no sentido de apurar os fatos trazendo à tona a 
verdade com relação ao que foi trazido aqui na Sessão do ai 10 de 
março com relação ao processo licitatório que envolveu a Empresa 
Arte Color Confecções Ltda de forma suspeita, de forma que não é 
adequada ao processo licitatório e espera que consigam o mais 
rápido possível dar uma resposta a essa demanda que foi 
apresentada. Na seqüência usou a palavra o Vereador Manoel 
Paulo que iniciou suas falas perguntando ao Presidente se 
encaminhou ao Ministério Público um ofício no qual pediu a 
respeito da iluminação pública, principalmente do Bairro 
Sizenando de Sá Viana. Em resposta o Presidente esclareceu que 
ainda não foi enviado. O Vereador Manoel Paulo comentou que 
hoje volta a essa Tribuna para falar novamente a respeito de 
iluminação pública, pois os Vereadores estão sendo cobrados, 
visto que Calçado encontra-se totalmente às escuras, voltou a 
dizer que o Prefeito realmente é um parasita, prova disso que ele 
não se preocupa sequer que a Cidade tenha iluminação pública, 
não tem o menor respeito pelos usuários porque está havendo 
apropriação indébita recebendo a taxa de iluminação pública dos 
usuários sem que as pessoas tenham, sendo assim pediu mais 
uma vez ao Presidente que na medida do possível que encaminhe 
logo na segunda-feira esse ofício para que o Ministério Público 
possa ajudar a fiscalizar esses atos aleatórios da sua Excelência o 



Prefeito. Ainda o Vereador Manoel Paulo voltou a falar com relação 
a remédios e lamentou que apenas o Vereador José Poubel 
estivesse em Plenário, gostaria que todos os outros Vereadores 
também ouvissem o fato que vai narrar, uma pessoa da Secretaria 
de Saúde falou a uma outra pessoa que foi lá em busca de 
remédio, que não poderia fornecer o remédio porque ainda 
precisava fazer o processo licitatório porque o Vereador Paulinho 
Beline estava proibindo de dar remédio, diante disso o Vereador 
disse que faz esse registro com muita tristeza e pediu que fosse 
contado em Ata, porque clama da necessidade da Sua Excelência 
o Senhor Prefeito distribuir pelo menos os remédios básicos desde 
o seu primeiro dia de mandato e eles estão brincando com coisa 
séria querendo denegrir a imagem deste Vereador, disse ainda que 
as pessoas mais esclarecidas sabem que aquilo é demagogia 
barata, é coisa de pessoas que não tem personalidade, é coisa de 
pessoas que não estão preparadas para exercer a função naquela  
Secretaria de Saúde. O Vereador Manoel Paulo disse ainda que já 
sabia que este Prefeito que aí está, não tinha condições de 
preparar as estradas de nosso Município, tanto é verdade que ele 
comprou duas mulas, porque de mula é fácil andar nas estradas 
do Município hoje, difícil é andar de carro, disse ainda que na 
última Sessão falou do clamor de nosso povo com relação as 
estradas e aos terreiros de café e ele não fez nada, conseguiu uma 
patrulha mecanizada do Governo do Estado que saiu jogando 
terra e fazendo “leira” pelas estradas a fora, acabando com as 
poucas estradas que tinha. O Vereador comentou ainda que no 
início desse Governo teve um Vereador que trouxe um vídeo e 
colocou para todos assistirem de como estava o lixão e como ficou 
depois, aí tava tudo patrolado, mecanizado, limpinho estava beleza 
o local então convidou para todos irem lá agora para ver a 
situação de como está o lixão, não tem máquina nem para poder 
empurrar o lixo pra dentro da vala, porque o trator de esteira que 
tinha o Prefeito vendeu a preço de banana. O Vereador Manoel 
Paulo comentou que o caminhão da água mineral agarrou na 
estrada e ficou de três horas da tarde até as oito horas da manhã 
do dia seguinte e não passava nada nem bicicleta, então o Prefeito 
teve a capacidade de falar para o Nilo, que estava no celular em 
viva voz, que estava com dificuldade porque a administração 
passada não deixou maquinário na Prefeitura e que não tinha 
máquina para mandar puxar o caminhão, o Vereador Manoel 



Paulo afirmou que isso não é verdade, porque a administração 
passada deixou as máquinas e o atual Prefeito vendeu tudo a 
preço de banana, e comentou que a pá mecânica está parada na 
oficina por falta de pneu, porque o pneu que lá estava foi o que a 
administração passada deixou porque ela zero quilômetro, por isso 
diz que é lamentável o que está acontecendo em nosso município. 
O Vereador Edson Wilson disse que observou, na leitura de uma 
revista que o Vereador Manoel Paulo citou que o Prefeito busca 
autopromoção, o Prefeito citou um fato que acredita que não 
podem deixar passar sem a solidariedade, quando é verdadeiro o 
fato, e acrescentou que é fato que a atual Mesa Diretora 
comandada pelo Vereador Joaquim Geraldo (Teté) fez uma 
devolução no início do mandato para o Executivo empregar em 
duas Instituições, sendo uma doação para uma Igreja e outra para 
a Associação da Alegoria e acredita que tendo possibilidade se fará 
o mesmo com as demais Associações do Município, considera uma 
parceria saudável e todos são favoráveis, o que não é justo nem 
tão pouco verdadeiro, o Executivo dizer que no período anterior, 
no qual o Vereador Manoel Paulo comandava a Casa como 
Presidente não ter feito devolução nenhuma, então os Vereadores 
são testemunhas de que foram feitos repasses e devoluções para o 
Executivo nos dois anos anteriores, antão em nome da verdade 
não poderia deixar de manifestar sua solidariedade numa 
transcrição mentirosa como foi colocado na revista e citando 
inclusive o nome do colega Vereador, os recursos quando são 
devolvidos para a Prefeitura se são bem gastos ou mau gastos é de 
responsabilidade de todos os Vereadores, então ao falar bem do 
atual Presidente fica contente porque também se sente 
contemplado, porém quando se faz uma injustiça com o 
Presidente anterior também se sente ofendido, porque tanto nesta 
Casa como em qualquer órgão que se administra coletivamente 
nada é feito sem a anuência, a concordância ou discordância dos 
companheiros, não se faz um ato individual, em sua opinião 
acredita que não devem compactuar com esse tipo de 
oportunismo, desprestigiando o que foi feito no período anterior a 
esse, por isso vem registrar sua insatisfação, seu repúdio e sua 
solidariedade ao colega Vereador Manoel Paulo. Finalizando o 
Vereador Manoel Paulo agradeceu ao Vereador Edson Wilson e 
aos demais colegas desta Casa e disse que em momento oportuno 
estará tomando as providências cabíveis e necessárias, e disse que 



trecho escrito na revista onde o Prefeito vem parabenizando o 
colega Presidente desta Casa Vereador Teté, conforme foi dito pelo 
Vereador Edson Wilson enaltece a todos os Vereadores porque são 
companheiros e querem o melhor para o município, porém o que é 
doloroso, conforme conta na revista e foi dito pelo próprio Prefeito 
em frente ao Banestes que o ex-presidente não devolveu nenhum 
tostão, então perguntou se o Prefeito queria comparar Paulinho 
Beline ao quilate dele, afirma ser impossível essa situação, disse 
ainda que todos os Vereadores sabem haja vista que votaram os 
Projetos, que em 2009 devolveu R$16.000,00 (dezesseis mil reais), 
e ainda em suas falas em frente ao Banestes o Prefeito disse que a 
Câmara na administração anterior devolveu R$270.000,00 
(duzentos e setenta mil reais) mas o Prefeito sabia dessa devolução 
porque ele aqui estava como Vereador, isso foi do próprio salário 
do Vereador que na legislatura passada tinha sido aprovado de 
uma forma errada e o Tribunal de Contas questionou e os 
Vereadores voltaram a receber R$ 1.200,00 (mil e duzentos 
reais)que era o valor recebido pela outra legislatura, e começou na 
Presidência do Vereador Ecio Abreu e terminou na Presidência 
deste Vereador Paulinho Beline a fazer depósito em uma conta 
separada no Banco do Brasil, e os Vereadores entraram na Justiça 
e se ganhassem o caso esse dinheiro tinha que ser pago aos 
Vereadores, como perderam na 1ª e 2ª instância, chamou os 
Vereadores e perguntou se iriam recorrer e todos acharam por 
bem devolver esse dinheiro aos cofres públicos e o Prefeito aqui 
estava como Vereador, esse recurso foi o acúmulo de quatro anos. 
O Vereador Manoel Paulo comentou ainda que esse Prefeito só faz 
obras superfaturadas pois fez duas cabeças de ponte por 
R$60.000,00 (sessenta mil reais) onde R$30.000,00 (trinta mil 
reais) estariam muito bem pagas. Pediu desculpas pela emoção em 
suas falas que tomaram bastante tempo de todos, agradeceu a 
presença de cada um que assistiu a presente Sessão e finalizando 
agradeceu a Deus que lhe dá condições de aqui estar. O 
Presidente informou que na próxima segunda-feira estará 
enviando a solicitação do Vereador Paulinho Beline. Ainda o 
Presidente justificou que em nenhum momento compartilhou com 
as críticas feitas pelo Sr. Prefeito ao Vereador Paulinho Beline, 
disse ainda que nem leu a revista, mas ficou sabendo do discurso 
do Prefeito com elogios a sua pessoa, confessou que não ficou 
satisfeito com a forma que o Prefeito usou as palavras mesmo o 



elogiando, e explicou que foi procurado pelo Presidente da 
Associação da Alegoria dizendo que precisava de uma ajuda 
financeira para o conserto do caminhão da Associação APAC e 
também pela Igreja que iria promover um evento gospel, disse que 
gostaria muito de ajudar porém a Câmara não pode fazer essas 
doações e nem patrocinar nenhum evento, disse ainda que os 
recursos da Câmara são poucos mas fez um balanço com o 
Contador e conversou com o Assessor Jurídico da legalidade de 
fazer essa devolução, em nenhum momento fez contato com o 
Executivo, apenas conversou com o Presidente da Associação e 
com o Pastor que estaria fazendo essa devolução para que eles 
conversassem com o Executivo para efetuar as doações, em 
nenhum momento compartilhou com o Executivo nem muito 
menos se promover com essa pequena quantia de R$3.000,00 
(três mil reais), inclusive o Sr. Mário Cesar veio lhe solicitar uma 
devolução para ajudar na Cavalgada, considerando que a Câmara 
na época em que o Vereador Paulinho Beline foi Presidente havia 
feito uma devolução com essa finalidade, então lhe explicou da 
situação financeira da Câmara que não tem condições de atender 
essa solicitação, mesmo porque está reestruturando a Casa com a 
aquisição de novos equipamentos. Finalizando, o Presidente 
informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 11 
de abril, numa segunda-feira. 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. 
 
 
 
 
Joaquim Geraldo T. Muzy                  Edson Wilson B. França          
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