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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-5ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
Aos onze (11) dias do mês de abril (04) 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 de todos os representantes deste Legislativo 
Municipal. 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: - Saúde da Família, comp. 02/2011, 
valor R$ 25.600,00; - Agentes Comunitários de Saúde, comp; 
02/2011, valor R$ 19.278,00; - Saúde Bucal, comp. 02/2011, 
valor R$ 6.000,00; - CEO – Centro de Especialidades 
Odontológicas, comp. 02/2011, valor R$ 6.600,00; Teto Municipal 
de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, comp. 
03/2011, valor R$ 136.567,64; PAB FIXO comp 03/2011, valor 
R$ 16.447,50. Ofício do Consórcio de Desenvolvimento Sul 
Capixaba convidando o Presidente e o Procurador desta Casa de 
Leis para uma reunião no dia 18 de abril do corrente ano, às 09 
horas, na Câmara Municipal de Muqui, que tem por finalidade a 
formalização e constituição de um consórcio de direito público 
multifinalitário. Convite do Sr. Odair José Escramozini Martins 
Presidente da AMPRUTAC – Associação de Moradores, Produtores 
Rurais e Trabalhadores de Alto Calçado para participar da 
reivindicação do asfalto da 181, trecho que liga São José do 
Calçado a Alto Calçado/Vila do Café, que se fará realizar no dia 20 
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de abril do corrente ano a partir da 6:40horas, na BR 484 que liga 
São José do Calçado à Guaçui. Convite da UMADA (União de 
Mocidade da Assembléia de Deus de Airituba) para o 3º Congresso 
de jovens a ser realizado nos dias 22 e 23 de abril do corrente ano, 
a partir das 18:30h. Convite do Senador Ricardo Ferraço para a 
inauguração do escritório de Representação de Gabinete em 
Vitória no dia 14 de abril às 18 horas. Of./PGM/030/2011, 
encaminhando a esta Casa a Lei nº 1.671/2011, que “Autoriza o 
Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para 
a 10ª Cavalgada do Trabalhador”, sancionada pelo Prefeito 
Municipal. Ofício nº 030/2011, do IPESC encaminhando o 
Balanço Geral do Exercício de 2010 para apreciação desta Casa. O 
Presidente encaminhou a matéria para que fique em estudo nas 
Comissões de Finanças e de Justiça e pediu que as Comissões 
realizem suas reuniões e emitam os Pareceres das matérias que 
estão em estudo o mais breve possível.  ORDEM DO DIA: 
Of/GP/nº 134/2011 VETO do Sr. Prefeito Municipal a emenda 
ao Projeto de Lei 003/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a conceder ajuda de custo a Associação dos 
Moradores e Produtores Rurais da Ponte Branca, Alegoria, Fazenda 
Segunda e Córrego dos Lençóis com Sede na Comunidade de 
Alegoria”. Ao ler o Ofício, o Vereador Edson Wilson verificou que 
uma data constante no mesmo estava se referindo ao ano de 2009 
e não de 2011. Com a palavra o Vereador Paulinho Beline 
comentou que são tantos os vícios na Prefeitura que até as datas 
eles mandam de forma errada, acredita ser um descaso com o 
Legislativo, porque a pessoa para não ter trabalho foi no 
computador e colou um outro Veto com data de 2009, não teve 
sequer o cuidado de verificar a data. O Vereador Luis Cláudio 
sugeriu que seja devolvido ao Executivo para que faça a correção. 
O Vereador José Ailton comentou que pode ter sido um erro de 
digitação. O Presidente ouvindo o Plenário ficou decido que esse  
VETO não seria levado a apreciação, bem como devolvido ao 
Executivo para a devida correção. Projeto de Lei nº 010/2011, 
do Poder Executivo, que “Autoriza Contratações temporárias para 
atender a Secretaria Municipal de Educação”. O Vereador Edson 
Wilson disse que no projeto original era mais de 100 professores e 
não sabe se o Executivo observou porque quando a Câmara 
aprovou o projeto no início do ano estava sendo pedido mais de 
100 professores. O vereador Paulinho Beline comentou que o 
Vereador Edson Wilson fez uma excelente lembrança, porque 
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também não tem certeza, porém tem a impressão que na época foi 
aprovado para se contratar mais de 100 professores. Ainda o 
Vereador Paulinho Beline comentou que toda vez que o Prefeito 
pede contratação essa Câmara vota favorável, porque os 
Vereadores não são contra os servidores, porém todas as vezes 
que ele pede para contratar 10, manda 20 embora, acredita que 
isso é um meio de estar perseguindo o pobre coitado que ganha 
salário mínimo, tem conhecimento que no início do ano foram 
dispensados professores que tinham nível superior e, no entanto 
trabalha com professores que não têm o nível superior, só que o 
prazo foi dado para que até 2011 todos os professores deveriam 
ter nível superior, disse ainda que sabe da dificuldade que existe 
em nosso município, porém em se tratando de professor sempre 
será favorável. O Vereador Boca esclareceu que todos os 
professores da rede municipal de educação estão habilitados e tem 
alguns ainda que estão cursando a faculdade, alguns realmente 
perderam a vaga porque não quiseram fazer faculdade, porque é 
Lei que a partir de 2011 todos os professores tem que ter 
faculdade ou estar cursando pedagogia. O vereador Paulinho 
Beline voltou a dizer que o Prefeito dispensou professores com 
habilitação completa para contratar pessoas que estão iniciando o 
curso agora, e acredita que isso é ilegal, é imoral e 
inconstitucional. Após ouvir o Plenário, o Presidente anunciou que 
o Projeto de Lei nº 010/2011 foi aprovado por unanimidade.       
Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011 que Dispõe sobre a 
aprovação das contas do Prefeito Municipal de São José do 
Calçado Alcemar Lopes Pimentel, referente ao exercício financeiro 
de 2005. O Vereador Boca questionou se essas contas já haviam 
sido votadas por esta Casa. O Presidente esclareceu que na 
primeira votação não estavam presentes nem ele e nem o Vereador 
Luis Cláudio. O Vereador Luis Cláudio justificou que da mesma 
forma que não estava na Sessão passada e não participou da 
votação também gostaria de se abster do voto. O Vereador Boca 
comentou que no mandato do Alcemar assinou vários documentos 
contrários a ele por isso vota contra. Disse ainda que não está 
questionando o voto dos colegas Vereadores, porém, no mandato 
passado tiveram alguns problemas aos quais questionou e foi 
contrário porque não concordava com a administração naquele 
sentido. Então, como assinou aqueles documentos acredita que 
não pode, de forma alguma, votar favorável, precisa preservar 
aquilo que fez. O Presidente anunciou que foi aprovado com 01 
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abstenção do Vereador Luis Cláudio, 01 voto contra do 
Vereador Boca e 06 votos favoráveis dos Vereadores Paulinho 
Beline, José Poubel, Osires, Edson Wilson, João Luiz e Paulo 
Sérgio. Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011 que Dispõe 
sobre a aprovação das contas do Prefeito Municipal de São José do 
Calçado Alcemar Lopes Pimentel, referente exercício financeiro de 
2006. Ouvido o Plenário, o Presidente anunciou que foi aprovado 
com 01 abstenção do Vereador Luis Cláudio, 01 voto contra 
do Vereador Boca e 06 votos favoráveis dos Vereadores 
Paulinho Beline, José Poubel, Osires, Edson Wilson, João Luiz 
e Paulo Sérgio. Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2011 que 
Dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de 
São José do Calçado referente aos exercícios financeiros de 2001, 
2002 e 2003. O Vereador Edson Wilson esclareceu que se trata 
das contas do ex-prefeito Jefferson Spadarott Bullus. O Vereador 
Boca disse que em sua opinião não deveriam voltar com as contas 
que já foram votadas no mandato anterior, porque daqui a 10 
anos podem voltar a votar as contas de ex-prefeito e do Legislativo 
de 100 anos atrás e podem votar contrário, considera que isso é 
totalmente inconstitucional. Lembrou ainda que na época em que 
essas contas foram votadas pela Câmara foi favorável. Falou de 
sua preocupação ao assumirem tamanha responsabilidade de 
votarem novamente contas que já foram apreciadas por esta Casa, 
por isso hoje vota contra a decisão da Câmara, disse ainda que no 
futuro pode existir algum Vereador que tenha alguma desavença 
com qualquer um dos ex-presidentes desta Casa e voltar com suas 
contas que já foram aprovadas. Talvez, hoje, a intenção seja a de 
ajudar, porém, pode trazer problemas futuros. O Vereador Luis 
Cláudio pediu ao Presidente que verificasse junto a Assessoria 
Jurídica da Casa a respeito da legalidade desse ato e se foi 
consultado ao Tribunal de Contas, porque sua preocupação é de 
no futuro ser tachado de incompetente. E com relação as contas 
do ex-prefeito Jefferson comentou que não estava Vereador na 
época, porém fez parte da administração e como foi dito pelo 
Vereador José Ailton tiveram erros bobos, porém estava sendo 
implantada a partir daquela administração a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e existia muita dificuldade por parte da 
própria assessoria das Prefeituras em entendê-la, disse que vota 
favorável porém gostaria de ter a certeza da legalidade desse 
processo estar voltando a apreciação. O Presidente esclareceu 
que o Assessor Jurídico da Câmara deu toda a assessoria que a 
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Casa estava precisando justamente pela questão de pequenos 
problemas que tiveram como já foi dito pelos Vereadores. O 
Vereador Edson Wilson disse que tanto nesse Decreto como no 
Decreto anterior o Partido discutiu e decidiu ser favorável, sendo 
assim está seguindo orientação do Partido dos Trabalhadores. Em 
seguida registrou a presença do ex-Vereador Sr. Ozair de Almeida 
Lima. Ouvido o Plenário, o Presidente anunciou que foi aprovado 
com 01 voto contra do Vereador José Ailton e 07 votos 
favoráveis dos Vereadores Paulinho Beline, José Poubel, 
Osires, Edson Wilson, João Luiz, Paulo Sérgio e Luis Cláudio. 
O Presidente também registrou e agradeceu a presença do ex-
vereador e ex-prefeito Sr. Ozair de Almeida Lima. Leitura do 
Projeto de Resolução nº 05/2011, que aprova Sessão Solene em 
comemoração ao centenário da Igreja Assembléia de Deus no 
Brasil, para o dia 19 de abril do corrente ano às 19 horas. Sendo 
este um Projeto de autoria do Presidente desta Casa, o mesmo 
passou a Presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente, Vereador 
João Luiz. O Vereador proponente esclareceu que a Igreja 
Assembléia de Deus está completando seu centenário no Brasil e 
50 anos de existência em nosso Município e este projeto vem 
propor a entrega de Moção de Congratulações a todas as Igrejas 
Assembléia de nossa Cidade, disse ainda que em todas as 
Câmaras do ABC foram feitas Sessões em homenagem a este 
evento, na quarta-feira passada foi na Câmara de Apiacá, amanhã 
será na de Bom Jesus do Norte, dia 14 será em Bom Jesus do 
Itabapoana e dia 19 em nossa Casa. Aprovado por unanimidade.  
Retornando a presidência o Vereador Joaquim Geraldo (Teté) 
determinou ao Secretário dar continuidade a Ordem do Dia. 
Projeto de Resolução nº 004/2011, que “Revoga a Resolução nº 
256, de 10 de outubro de 2006, e revoga e altera dispositivos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado”, 
onde torna obrigatório a realização, no mínimo, de uma Sessão 
Ordinária em cada um dos Distritos, de autoria dos Vereadores 
Osires Anito Teixeira Delatorre, Paulo Sérgio Simões, João Luiz da 
Silva Simões. José Ailton Cardoso Boca e José Poubel Cardoso. 
Aprovado com 01 voto contra do Vereador Edson Wilson e 07 
votos favoráveis dos Vereadores Paulinho Beline, José Poubel, 
Osires, Boca, João Luiz, Paulo Sérgio e Luis Cláudio. 
Requerimento nº 027/2011, de autoria dos Vereadores José 
Poubel Cardoso, José Ailton Cardoso Boca e Luis Cláudio 
Castanheira de Moraes solicitando a Casa que oficie ao Senhor 
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Prefeito Municipal no escopo de que providencie a construção de 
uma sala de troféus ao lado do Campo de Alto Calçado, em 
homenagem ao Clube de Futebol do Distrito de Alto Calçado 
“União Futebol Clube”, pois somente desta forma a história do 
Clube e do Distrito será perpetuada por muitos e muitos anos. O 
Vereador Luis Cláudio esclareceu que estiveram na comemoração 
do título conquistado pelo União Futebol Clube e na ocasião 
mostraram a ele o local onde gostariam que fosse construído um 
cômodo arrumadinho para expor os troféus conquistados pelo 
time em seus vários anos de existência. O Vereador João Luiz 
pediu aos proponentes do requerimento que gostaria de propor 
uma emenda para que o Senhor Prefeito também construísse uma 
sala com a mesma finalidade no campo de futebol dos Distritos de 
Airituba e do Divino Espírito Santo. O Vereador Luis Cláudio 
disse que seria favorável em fazer um pedido de cada vez porque 
se pedir demais acaba não conseguindo para nenhum. O 
Presidente lamentou que o Executivo não está dando nenhum 
incentivo para o esporte, as pessoas estão lamentando que não 
existe mais o campeonato rural, o Executivo não está promovendo 
nenhum campeonato em nenhuma modalidade, e com isso acaba 
a tradição e sugeriu que a Casa poderia fazer através de 
requerimento ou indicação ao Sr. Prefeito pedindo que seja dado 
mais incentivo, desta forma animando o pessoal a estar 
promovendo os esportes. O Vereador Luis Cláudio disse que o 
Secretário de Esporte é o Professor Jocelyn, que assumiu a poucos 
dias, é um rapaz inteligente, sério, honesto e de boa família, 
acredita que tem tudo para dar certo e torce para que ele venha a 
incrementar o esporte no município. O Presidente submeteu o 
requerimento a votação juntamente com a emenda. O Vereador 
Paulinho Beline parabenizou o Presidente pelas suas falas e 
acrescentou que Calçado tem dois anos que o esporte está falido, 
não só o esporte como também a saúde, a educação, a 
agricultura, enfim está tudo falido, todos sabemos que o esporte é 
saúde e através dele evita que os jovens utilizem seu tempo com 
drogas e outras coisas e não entende por que a sua Excelência o 
Prefeito abandonou o esporte, acredita que isso é uma verdadeira 
vergonha, concorda com a emenda do Vereador João Luiz, porém 
depende dos autores do requerimento aceitá-la ou não, porque se 
ele não aceitar, após a leitura dos requerimentos pode pedir ao 
Presidente que seja feito verbal, e falou ao Presidente que de 
acordo com o regimental da Casa ele deve perguntar ao Vereador 
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Luis Cláudio se ele aceita acrescentar a emenda ao Requerimento. 
Com a palavra o Vereador Luis Cláudio pediu que seja sem a 
emenda. Sendo assim, o Presidente anunciou que será respeitada 
a decisão do Vereador e o requerimento será levado a votação sem 
a emenda. O Vereador Paulinho Beline propôs que após a 
votação seja feito um requerimento verbal, da mesma natureza 
para os demais Distritos. O Vereador José Poubel comentou que 
a preocupação do Vereador Luis Cláudio é que a Câmara pode 
aprovar um requerimento destes e às vezes o Prefeito, no 
momento, não tem condições de atender aos três Distritos, mas 
depois que fizer em Alto Calçado vai servir de exemplo, comentou 
ainda que é impressionante a quantidade de troféu que o time 
possui e com relação ao esporte em nosso município espera que o 
novo Secretário tenha sucesso. O Vereador Boca aproveitou a 
oportunidade para deixar registrado nos anais desta Casa seus 
parabéns ao União Futebol Clube por ter sido Campeão invicto na 
Vila do Café e Vice-Campeão em Bonsucesso. O Requerimento nº 
027/2011 foi aprovado por unanimidade sem a emenda. 
Requerimento nº 025/2011 de autoria do Vereador José Poubel 
Cardoso solicitando ao Prefeito que providencie para que sejam 
roçadas as margens da estrada que dá acesso ao Distrito de Alto 
Calçado, no trecho que compreende de Calçado ao citado Distrito. 
Esta solicitação se faz necessária devido o colonião (capim-guiné) 
que estão se encontrando no leito das estradas com isso 
prejudicando a visibilidade dos motoristas, podendo inclusive, 
ocasionar acidente. Requerimento nº 026/2011 de autoria do 
Vereador José Poubel Cardoso solicitando ao Prefeito que 
providencie com a máxima urgência possível o retorno do 
jardineiro e a contratação de outro para cuidar da Praça Primo 
Bolelli, localizada no Distrito de Alto Calçado. Considerando que a 
praça ficou uma excelente obra a qual está sendo muito útil para 
os moradores e merecedora de aplausos. Devido este período de 
chuvas o mato está tomando conta da Praça, além dos animais 
que estão danificando ainda mais. Para uma boa manutenção os 
cuidados de um jardineiro são essenciais. O Presidente registrou a 
presença do ex-chefe de Gabinete Sr. Edalmo. Os requerimentos 
nºs 025 e 026 foram aprovados por unanimidade. 
Requerimento nº 028/2011 de autoria do Vereador Manoel 
Paulo Pimentel da Silveira (Paulinho Beline) solicitando ao Sr. 
Prefeito   Municipal   que   providencie   a   composição    de   uma  
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Comissão formada pelo Jurídico da Prefeitura  e pelo setor de 
Finanças para que ambos analisem a situação da Empresa TOP 
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO LTDA junto ao nosso 
Município, pois conforme denúncia do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo, que segue em anexo, esta empresa está 
participando de um grande esquema de desvio de dinheiro público 
em nosso Estado. Requeiro ainda, que o Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal encaminha para esta Egrégia Casa de Leis 
cópia do Processo Licitatório, cópia do contrato e cópia do 
processo de pagamento da Prefeitura Municipal com a Empresa 
descrita acima, bem como apresentar cópia de todos os contratos 
de locação de veículos automotores existentes em nosso 
Município. Com a palavra o autor do requerimento comentou 
que no início do mandato fez um ofício ao Sr. Prefeito pedindo que 
informasse com qual empresa foi contratada e locados aqueles 
carros para a Prefeitura de Calçado e qual o valor e ele 
infelizmente não mandou resposta para esta Casa até hoje, esse 
ofício foi assinado por este Vereador e pelos Vereadores Edson 
Wilson, Joaquim Geraldo (Teté), Osires, Paulo Sérgio e José 
Poubel. O Vereador Paulinho Beline comentou ainda que todos 
sabem daquele assunto que saiu nos jornais da televisão a 
respeito daquelas empresas que estavam participando com 
determinadas Prefeituras que foi dado o nome de moeda de troca, 
onde estavam incluso a Prefeitura de Cachoeiro, da Serra, de Rio 
Novo do Sul, de Santa Leopoldina acontece que o Ministério 
Público de Santa Leopoldina, que está incumbida de fazer esse 
levantamento e acessando o site do Ministério Público encontrou o 
Município de São José do Calçado, e tomou conhecimento que 
uma das mulheres que se diz proprietária de uma dessas firmas 
declarou que em São José do Calçado tem de 15 a 16 carros 
locados, isso estava na página 12, e na página 26 a outra declarou 
que tem 10 carros locados em São José do Calçado, diante disso 
concluiu que continua o impasse para os Vereadores porque os 
munícipes perguntam quantos carros a Prefeitura de São José do 
Calçado tem locado e os Vereadores não sabem responder. Disse 
ainda que agora, por exemplo, todos sabem que a Prefeitura tem 
outros carros alugados, porém não tem nenhuma tarja da cor do 
Município e sem o brasão do Município, e estão rodando 
aleatoriamente sem o conhecimento da Câmara, por isso achou 
por bem apresentar esse requerimento. Com a palavra o 
Vereador Luis Cláudio esclareceu que esses carros que todos 
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estão vendo são os carros novos que chegaram por isso ainda 
estão sem o adesivo do Município e as duas vãs que são do 
Município foram levadas para revisão e os técnicos que fizeram 
essa revisão, acredita que tenha sido uma empresa de Guarapari, 
tiveram dificuldades em fazer o serviço por isso demorou o retorno 
das mesmas para o município, inclusive tem uma que ainda não 
veio, então com a retirada provisória desses veículos houve a 
necessidade de repor essa falta para atender aos cidadãos, porque 
a Prefeitura leva as pessoas que precisam a diversas cidades como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Campos e etc, por isso houve a 
necessidade de locar novos carros, disse ainda que não tem 
certeza mas esses carros foram locados com o Kaká, disse ainda 
que com relação aos carros locados dessa empresa TOP, a qual 
nem sabia o nome, pelo que viu exposto na Praça eram 10 carros, 
sendo 8 Fiat e 2 Strada. Retornando as falas o Vereador Paulinho 
Beline comentou que um simples requerimento quando entra em 
discussão todos passam a ter um certo conhecimento que antes 
não tinham, como por exemplo o Vereador Luis Cláudio por fazer 
parte do grupo do Sr. Prefeito soube esclarecer a necessidade de 
estar locando alguns carros, por isso está de pleno acordo, porém 
não custa nada, e por uma questão de ética profissional, o Sr. 
Prefeito, caso ele queira fazer as coisas com transparência, fazer 
um ofício informando a Câmara a necessidade de locar esses 
carros pelo motivo de ter levado outros para o conserto, mas 
infelizmente nenhum ofício que a Câmara manda o Prefeito não 
responde, agradeceu ao Vereador Luis Cláudio pelos 
esclarecimentos  e disse que não considera justo um carro estar 
locado pelo Município e estar sem o Brasão e comentou que na 
próxima Sessão trará um projeto de lei onde todos os carros 
locados pelo Município terão que ter o Brasão disse ainda qu 
existe um projeto de lei que foi aprovado por esta Casa onde 
determina que as cores do Município são verde e branca e a Sua 
Excelência o Prefeito primeiro pintou de amarelo, entraram na 
Justiça e o Juiz deu a ele um prazo para que ele corrigisse essa 
situação e desta vez, mediante seu coronelismo, está usando a cor 
azul, a exemplo que ele pintou a rodoviária de azul, diante disso 
perguntou aos Vereadores um Prefeito que não respeita as cores 
do próprio Município, acha que ele não é digno nem de ser 
Prefeito, ele não é digno de ser cidadão da cidade onde mora, em 
sua opinião todos precisam ter respeito pelas cores do Município, 
do Brasão, da Bandeira do Brasil, voltou a dizer que o Prefeito não 
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respeita as cores do Município, projeto de lei que ele ajudou a 
votar. Requerimento nº 028/2011 aprovado por unanimidade. 
O Vereador Luis Cláudio disse ao Vereador Paulinho Beline, por 
uma questão de esclarecimento que o nosso Município está 
localizado no Estado do Espírito Santo que em sua Bandeira tem a 
cor azul e também dentro do Brasil que em sua Bandeira também 
possui a cor azul. Em resposta o Vereador Paulinho Beline disse 
que na Assembléia Legislativa do Estado tem as Bandeiras de 
todos os Municípios, e todos os Municípios tem suas cores 
aprovadas pelo Legislativo Municipal, cores estas que precisam ser 
respeitadas. Requerimento nº 029/2011 de autoria do Vereador 
João Luiz solicitando ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa 
cópia das diárias que foram realizadas de 01 de janeiro de 2009 
até a presente data, que esta informação seja encaminhada de 
acordo com o artigo 35 de Lei Orgânica do Município.  
Requerimento nº 030/2011 de autoria do Vereador João Luiz 
solicitando ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa cópia das 
diárias que foram pagas ao Motorista do Gabinete, Sr. José 
Geraldo Rodrigues e também cópia da folha de pagamento até a 
presente data, que esta informação seja encaminhada de acordo 
com o artigo 35 de Lei Orgânica do Município. O Vereador Edson 
Wilson lembrou que no final do ano de 2009 apresentou um 
requerimento solicitando as diárias do Executivo e até hoje 
também não teve resposta, em sua opinião a Câmara pode se 
preparar para fazer um requerimento judicial para que o Prefeito 
cumpra a Lei Orgânica do Município, bem como a Legislação 
Federal. Requerimentos nºs 029 e 030/2011 aprovados por 
unanimidade. O Presidente justificou que retirou de pauta todos 
os Projetos concedendo honrarias devido a incerteza de não ter 
nada oficial a respeito da realização da festa do município e está 
aguardando algum pronunciamento por parte do Executivo para 
que então possa submeter esses projetos a apreciação da Casa, 
pois a Sessão Solene da Câmara para entrega dessas honrarias é 
feita no período da Festa Máxima do Município. O Vereador Boca 
comentou que em conversa com o Secretário Municipal de Saúde 
o mesmo lhe informou que já foram contratados para atender em 
nosso Município um médico otorrino e um dermatologista, e que 
no ano de 2010 aproximadamente 400 pessoas fizeram tratamento 
fora do Município e em 2011 não será mais necessário e poderá 
ser feito no próprio município. O Vereador registrou ainda a 
grande perda que nosso País sofreu com o falecimento do ex-vice-
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presidente da República Sr. José de Alencar, um homem que 
representou um papel importante em nosso País e pediu ainda 
que ficasse registrado em Ata as palavras que foram ditas por ele 
“Assim como vocês eu não sei o que é a morte e não tenho medo 
dela eu tenho medo é da desonra”. Finalizando o Vereador José 
Ailton pediu ao Presidente que encaminhe votos de pesar aos 
familiares do Sr. Enes Ribeiro da Silva, carinhosamente 
conhecimento como Sr. Coisinha, e também para os familiares do 
Sr. Gilberto Eliseu Barbosa.  Franqueada a palavra, o Presidente 
seguindo a ordem de inscrição concedeu a mesma ao Vereador 
Edson Wilson, que após cumprimentar a todos os presentes 
nominalmente, comentou que foi muito bem lembrado pelo 
Vereador José Ailton porque José de Alencar passou para os 
brasileiros, não só na política, mas como ser humano uma força e 
uma vontade de viver muito grande e isso serve de exemplo, 
porque as dificuldades são naturais na vida mas como se enfrenta 
as dificuldade é que revela o verdadeiro ser humano que tem a 
convicção e que acredita que é possível fazer um mundo melhor e 
no nosso caso um País melhor, um Estado melhor e especialmente 
um Município melhor, sendo assim vem registrar com muito 
respeito sua homenagem ao ex-vice-presidente e ex-presidente 
porque administrou o nosso País durante esses 8 anos de 
mandato do Presidente Lula mais de 8 meses, isso o faz também 
ex-presidente da República. Ainda o Vereador Edson Wilson pediu 
que os Vereadores, representantes dos Distritos que estão no 
momento presentes em Plenário, José Ailton, José Poubel e 
Osires, fizessem a reconsideração de seu voto na questão da 
propositura com relação as reuniões nos Distritos, disse que até 
entende a situação, mas devido a formação que tem não só 
partidária, mas também sindical, defende muito a questão de 
realizar a discussão com as comunidades, em sua opinião deveria 
ter uma proposta alternativa porque as vezes as Sessões na 
metodologia que é implementada e sem divulgação da realização 
nos Distritos talvez ela não atinja o objetivo a que se propõe e 
talvez tivesse que ser feita uma reconsideração da forma como ela 
é realizada, por isso fez questão do voto para fazer essa reflexão 
até porque já não tem mais a TV Câmara em funcionamento, não 
tem um informativo gráfico, um jornal escrito que pudesse dar 
uma divulgação aos atos legislativos e aí as Sessões poderiam ter 
uma tratativa diferente. Registrou ainda lamentando a 
possibilidade de não realização da confraternização da Festa do 
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Município, no final do mês de maio início do mês de junho, data 
que marca a emancipação da nossa querida Cidade, e não se 
recorda, nesses 40 anos que tem de idade, um ano que não tivesse 
essa confraternização municipal, acredita que já tiveram anos 
difíceis no passado em outras administrações e como defende 
muito a questão cultural, que pode ser feita uma grande festa 
como também uma festa menor, entende que por dificuldade não 
dá para fazer grandes shows com atrações nacionais, coisas mais 
significativas, mas sabe que para os calçadenses que moram em 
outras cidades e que tem seus familiares em Calçado, a festa do 
Município é um momento de união e confraternização das famílias 
também, que aproveitam para rever os amigos, normalmente é um 
ponto de encontro aonde se mata a saudade dos amigos e 
familiares e se promove os encontros, disse ainda que com 
transparência é possível entender as dificuldades financeiras de se 
realizar um evento muito grande, mas não realizá-lo de forma 
alguma também merece cobrança e crítica. Finalizando disse que 
não sabe se o Vereador Osires irá comentar com relação a um 
trailer que foi retirado da Praça do Distrito, não sabe como se deu 
a discussão, mas como tomou conhecimento que foi tirado de 
forma abrupta e a senhora ficou muito entristecida porque a 
alguns anos ela já tem esse trailer, vem registrar mais esta 
situação a qual entende como desrespeito a uma trabalhadora que 
estava ganhando o seu pão de cada dia e que sempre com diálogo 
a solução é sempre melhor. Na seqüência da lista de inscritos para 
usar a palavra franqueada o Presidente concedeu a mesma ao 
Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline), e com a palavra o 
Vereador cumprimentou a todos que se fazem presentes nesta 
Sessão, e disse que desta forma estão incentivando o trabalho dos 
Vereadores. O Vereador Manoel Paulo disse que fez um 
requerimento nº 08/2011, na data de 25/02/2011 para o Prefeito 
reclamando da iluminação pública em nosso Município, passados 
15 dias reiterou esse requerimento, porque Calçado ainda 
continua as escuras e o Prefeito nem sequer deu a devida atenção 
e pediu ao Vereador Paulo Sérgio para prestar atenção porque com 
certeza o Distrito de Airituba também está às escuras porque a 
sua Excelência o Sr. Prefeito não está preocupado com os 
munícipes, Calçado todo está às escuras e o pior é que ele está 
recebendo a iluminação pública, e isso é apropriação indébita, 
disse ainda que é comum nesta Casa e esse procedimento já vem 
de muito tempo, quando o Vereador pede um ofício espera-se a 
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aprovação daquela Ata para depois encaminhar o ofício, mas 
gostaria de pedir  ao Presidente e aos demais Vereadores para 
quebrar o protocolo e encaminhar, amanhã mesmo, um ofício ao 
Ministério Público, dizendo que já foi feito um requerimento e já 
foi reiterado e a sua Excelência o Sr. Prefeito não atendeu, mas 
está recebendo a iluminação pública dos munícipes e que isto é 
apropriação indébita e que o Ministério Público que também é um 
fiscal da Lei pudesse somar esforços junto com o Legislativo e dar 
um ultimato ao Sr. Prefeito afim de resolver o mais rápido 
possível, haja vista que está ficando intolerável as reclamações 
recebidas mediante a escuridão do dia-a-dia. O Vereador Manoel 
Paulo registrou a presença do ex-Vereador Edis Theodoro França 
juntamente com sua esposa Dona Zeca, pais do atual Vereador 
Edson Wilson. Disse ainda que sente feliz por ter neste Plenário a 
honra da presença de pessoas amigas. Ainda o Vereador Manoel 
Paulo comentou que Calçado está acabando, as estradas estão 
totalmente esburacadas, a Câmara aprovou 380 contratos para o 
Prefeito no final de 2010 para que em 2011 já tivesse esses 
contratos em mãos para dar continuidade aos trabalhos no 
município, mas o Prefeito simplesmente contrata aleatoriamente e 
a “bel prazer”, em nossa Prefeitura ainda tem bons calceteiros, os 
buracos não são grandes e não deve ser tão difícil concertar o 
calçamento, mas infelizmente o Prefeito não está dando 
importância, é um verdadeiro descaso e citou várias ruas que 
estão cheias de buraco. Comentou ainda que no município não 
tem mais estradas, entende que o período é chuvoso e disse que é 
só observar os trechos que estão danificados e levar a máquina 
para fazer os reparos. O Vereador lembrou que a pouco tempo um 
caminhão da água mineral ficou agarrado na estrada e o Prefeito 
teve a coragem de dizer que estava sem máquina porque a 
administração anterior não deixou máquina na Prefeitura, por isso 
ele não poderia atender naquele dia, somente no outro dia que ele 
mandou a máquina para retirar o caminhão, o Vereador disse que 
é mentira porque a administração anterior deixou uma pá-
mecânica com os quatro pneus novos, a Prefeitura usou até agora, 
e a mesma está parada no almoxarifado da Prefeitura por falta de 
pneu, falta iniciativa para comprar esses pneus, disse ainda que é 
impossível conviver com essa situação. O Presidente informou ao 
Vereador Manoel Paulo que tomou conhecimento que a TV Gazeta 
esta semana virá a Calçado para acompanhar a situação das ruas 
escuras, devido a várias reclamações, informou ainda que o ofício 
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ao Ministério Público já foi encaminhado. O Vereador Manoel 
Paulo agradeceu ao Presidente por ter encaminhado o ofício e 
pediu que o mesmo seja reiterado e acrescente pedindo ao 
Ministério Público que por ser também um fiscal da Lei que dê 
esse socorro, porque os Vereadores estão sendo cobrados 
diuturnamente, e lembrou que na administração passada uma 
senhora fez uma reclamação e o Ministério Público deu 24 horas 
para que a Prefeitura colocasse a lâmpada no poste em frente a 
casa dela. O Presidente comentou que em todas as Sessões as 
reivindicações são as mesmas, a respeito da iluminação pública, 
as ruas sem calçamento, as estradas rurais, a saúde que está 
fazendo mudanças que ao invés de trazer melhorias para a 
população está dificultando o atendimento. Disse ainda que na 
Sessão anterior se esqueceu de informar aos Vereadores que a 
Audiência Pública que seria realizada no dia 31 com a Comissão 
de Infra-estrutura da Assembléia Legislativa, na qual o Deputado 
Marcelo Santos é o Presidente, onde também contariam com a 
presença dos técnicos do DER, que devido a algumas mudanças a 
Assembléia Legislativa não teve como autorizar a realização dessa 
audiência aqui em Calçado, bem como a vinda da equipe de 
reportagem da Assembléia, sendo assim o Deputado Marcelo 
Santos pediu para avisar aos Vereadores que assim que puder 
marcará uma nova data para a realização desta Audiência aqui em 
Calçado. O Presidente registrou também a presença do ex-
Vereador Edis Theodoro França que se faz acompanhar de sua 
esposa a Dona Zeca. Ainda o Presidente comentou que foi 
procurado por um Senhor dizendo que tomou conhecimento que a 
Câmara havia votado contra a um projeto do Prefeito doando aos 
agricultores quatro horas de trator gratuitas e esclareceu ao 
mesmo que a Câmara votou contrário porque o Prefeito queria 
cobrar R$60,00 (sessenta reais) a hora da patrol e também 
R$50,00 (cinqüenta reais) para que a retroescavadeira atendesse 
no caso de enterrar algum animal, não chegou na Câmara 
nenhum projeto beneficiando os agricultores. O Vereador Manoel 
Paulo, diante do que foi exposto pelo Presidente, sugeriu que seja 
feito um manifesto esclarecendo aos produtores que não tem 
trator na Prefeitura porque o Prefeito vendeu tudo a preço de 
banana, sem dar nenhuma publicidade aos atos públicos, e pediu 
ao Presidente que solicite ao Assessor Jurídico desta Casa que, 
amanhã mesmo, entre com uma ação popular na Justiça para que 
o Prefeito explique o motivo pelo qual vendeu o maquinário da 
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Prefeitura a preço de banana, porque esta Casa só tomou 
conhecimento dos valores vendidos porque os Vereadores pagaram 
do próprio bolso e obtiveram resposta através da Justiça. 
Finalizando, o Presidente informou que a próxima Sessão 
Ordinária será realizada no dia 25 de abril, numa segunda-feira, 
neste Plenário às 19 horas. 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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