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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-7ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
 
Aos dez (10) dias do mês de maio (05) 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 
Solene em Comemoração ao centenário da Igreja Assembléia de 
Deus no Brasil e 50 anos em São José do Calçado, bem como da 
Ata da Sessão Ordinária anterior, que foram aprovadas por 
unanimidade. Logo após convidou o Pastor Luiz Carlos para trazer 
a palavra de Deus. O Pastor pediu autorização ao Presidente para 
passar a palavra ao Pastor Elias de São Benedito para fazer uma 
oração abençoando os trabalhos desta Casa. O Presidente 
agradeceu as palavras do Pastor Elias e disse que espera que a 
reunião de hoje se transcorra num clima de muita paz e 
harmonia, buscando atender ao bem comum. Dando continuidade 
o Presidente determinou ao 1º Secretário proceder a leitura do 
PEQUENO EXPEDIENTE: Convite da Câmara Municipal de 
Pancas para a Sessão Solene em comemoração ao 48º aniversário 
de Emancipação Político-Administrativa e entrega de honrarias, 
dia 13 de maio às 9horas, no Plenário da Casa. Ofício do 
Ministério da Educação informando convênio firmado com a 
Prefeitura Municipal de São José do Calçado: nº do convênio 
703119/2010, publicação 30/12/2010, vigência de 29/12/2010 
até 28/12/2011, FNDE R$ 196.020,00, Convenente R$ 1.980,00. 
Ofício da Câmara dos Deputados-orçamento da União, referente a 
transferências constitucionais no valor total de R$2.172.933,32, 
relativo aos meses de janeiro a fevereiro/2011. Ofício do 
Ministério da Saúde informando a liberação de recursos para 
garantir a execução do Programa Pagamento de Teto Municipal da 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar comp 
04/2011, valor R$ 136.567,64. Ofício do Ministério da Saúde 
informando a liberação de recursos para garantir a execução do 
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Programa Pagamento de CEO – Centro de Especialidades 
Odontológicas comp 03/2011, valor R$ 6.600,00. Ofícios do 
Ministério da Educação informando a liberação de recursos para 
garantir a execução do Programa do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação parcela 003, valor R$ 17.757,91; 
parcela 002, valor R$ 18.558,19. Ofício do Ministério da 
Educação informando a liberação de convênio para aquisição de 
veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para 
transporte escolar, por meio de apoio financeiro, ao âmbito do 
Programa Caminho da Escola, parcela 001, valor R$ 196.020,00. 
Ofício do Ministério da Saúde informando a liberação de 
recursos para garantir a execução de diversos Programas no valor 
total de R$ 20.941,11. Ofício da Deputada Federal Rose de 
Freitas informando que foi eleita a Primeira-Vice-Presidente da 
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados para o biênio 
2011/2012, e colocando seu gabinete ao inteiro dispor para apoiar 
todos e quaisquer projetos ou ações que visem a melhoria e o 
bem-estar dos capixabas. OF/PGM/051/2011, encaminhando as 
Leis abaixo descritas sancionadas pelo Prefeito: Lei nº 
1.673/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal 
a conceder ajuda de custo ao Americano Atlético Clube para 
patrocinar o Torneio do Trabalhador”; Lei nº 1.674/2011, que 
“institui Programa de Incentivo ao Pagamento de IPTU e outros 
Tributos para Pessoas Físicas e Jurídicas do Município e dá 
outras providências”. OF/PGM/040/2011, encaminhando a Lei 
abaixo descrita sancionada pelo Prefeito: Lei nº 1.672/2011, que 
“Autoriza contratações temporárias para atender a Secretaria 
Municipal de Educação”. Of. nº 21/2011 do 2º Sgt PM Joalisson 
Oliveira da Silveira informando que, a partir de 14/10/2010, 
passou a responder pelo Comando do 2º Pelotão de Polícia Militar 
de São José do Calçado o 2º TEN PM Elias Ribeiro Brandão. 
Ofício do Sr. Odair José Escaramuzini Martins, Presidente da 
AMPRUTAC – Associação de Moradores, Produtores Rurais e 
Trabalhadores de Alto Calçado, solicitando o uso da Tribuna desta 
Casa na Sessão Ordinária do dia 10 de maio, com a finalidade de 
fazer uma explanação sobre a luta para a conquista do 
asfaltamento da Rodovia 181, que liga São José do Calçado à Alto 
Calçado e a Vila do Café Distrito de Alegre, informando ainda que 
o Sr. João Batista Mello irá fazer uso da Tribuna. O Presidente 
deu boas vindas aos moradores de Alto Calçado presentes nesta 
Sessão e convidou o Sr. João Batista para fazer uso da Tribuna. 
Com a palavra o Sr. João Batista comentou que a presença dos 
moradores de São Benedito é com a única intenção de chamar a 
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atenção dos Vereadores para a necessidade de compreensão em 
relação ao movimento que tem por finalidade o asfaltamento do 
trecho que resta sem asfalto da rodovia 181, que vai do Município 
de São José do Calçado ao Município de Alegre na Vila do Café 
medindo 20.3 Km. Finalizando pediu ao Presidente que assine 
juntamente com os demais Vereadores e os membros do 
Movimento, uma Petição para ser encaminhada ao Governador do 
Estado a fim de sensibilizá-lo em relação a esse problema. 
Agradeceu a oportunidade e disse estar certo de poder contar com 
a colaboração dessa Casa de Leis. O Presidente da Câmara 
perguntou ao Sr. João Batista se a reivindicação já está elaborada. 
Em resposta o Sr. João pediu que essa Petição seja feita por 
esta Casa, porque o movimento não tem um líder, o povo do 
Distrito é que está se juntando na luta pelo asfaltamento da 
estrada. O Presidente parabenizou a todos por esta iniciativa, 
colocou a Câmara a disposição, se comprometeu em confeccionar 
o documento e disse que espera contar com o apoio dos demais 
colegas Vereadores, depois vai encaminhar para que peguem as 
assinaturas dos componentes da comunidade não só de Alto 
Calçado, como também os moradores do Goiabal e alguns daqui 
da Sede do Município que também estão interessados no 
movimento e vêem a necessidade desse asfalto, há mais ou menos 
30 anos que o povo espera que seja feito o asfalto. O Presidente 
comentou ainda do anseio da população em ter essa obra 
realizada, pois como foi dito pelo Sr. João Batista já passaram 
vários políticos, a nível de Estado, em campanha, com diversas 
promessas iludindo o povo, fizeram inauguração de início de obra 
e até hoje nada aconteceu. O Sr. João Batista comentou que há 45 
anos esperam por esse asfalto e praticamente todos os políticos, a 
nível de Estado, que estiveram no Distrito prometeram fazer a 
obra. O Presidente pediu que o Assessor Jurídico da Casa 
providenciasse o ofício para que os Vereadores já assinassem e 
aproveitasse a presença dos moradores do Distrito na Sessão para 
também colher as assinaturas. O Presidente esclareceu que o 
Assessor Jurídico falou que para fazer um ofício bem 
fundamentado não tem tempo hábil, mas que irá providenciar o 
mais breve possível. O Sr. João Batista deixou seus 
agradecimentos a esta Casa. O Vereador Luis Cláudio comentou 
que esse movimento é justo e legal e essa iniciativa não tem líder 
ela é popular, e se todos os políticos tivessem realmente 
empenhados e se cada um conseguisse um pouco com certeza a 
obra já estaria concluída, parabenizou os integrantes do 
movimento e se colocou a disposição. O Vereador Boca lembrou 
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que há uns dois anos atrás a Câmara fez um documento assinado 
por todos os Vereadores neste mesmo sentido. O Vereador Luis 
Cláudio comentou que tem certeza de que o Prefeito e o Vice 
também assinarão. O Sr. João Batista disse que gostariam de 
usar toda a força que essa representatividade tem para chegar ao 
Governador, sabe que é difícil, porém foi tirado o direito de ir e vir, 
pois estão sem estrada, tem épocas em que os moradores daquela 
região não têm como sair de casa, não dá para vir até a Sede do 
Município, até mesmo a pé fica difícil transitar naquela estrada, e 
hoje o povo de São Benedito tomou a decisão de que vão lutar pelo 
asfalto, disse ainda que haja ou que houver estão todos imbuídos 
nesta campanha, e é por isso que paralisaram o trânsito e vão 
parar quantas vezes forem necessárias até que o Governador os 
ouça e perceba essa necessidade que é extrema. Com a palavra o 
Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) comentou que a força 
do povo, na paz é a força de Deus, e que um povo unido jamais 
será vencido e o que estão fazendo é justo, é aquilo que um ser 
humano tem o direito de fazer. Comentou ainda a honra de ter 
nesta Sessão o Pastor Elias, que entende muito da Bíblia e lá está 
escrito que omissão também é pecado. E como foi lembrado pelo 
Vereador Boca a Câmara já fez várias reivindicações, disse ainda 
que tem cinco mandatos de Vereador e um de Suplência e em 
todos esses anos sempre reivindicou aquela estrada de São 
Benedito, porque esse também é o seu sonho. Disse ainda que a 
Constituição de 88 é um dos maiores livros do Brasil e tudo o que 
está sendo feito por esse movimento está fundamentado na 
Constituição e fez a leitura do Artigo 5, onde diz que “todos são 
iguais perante a Lei sem distinção de qualquer natureza 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
segurança e a propriedade nos termos seguintes também do 
direito de ir e vir, é livre a manifestação do pensamento sendo 
vedado somente o anonimato, é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação independente de 
censura ou licença”. O Vereador leu também o parágrafo 17, “é 
plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter para militar”. Comentou ainda que o Sr. Batista falou que 
só interessa o asfalto, concorda, porém gostaria de acrescentar 
que na primeira reunião em que estiveram em São Benedito, 
houve um mal entendido, mas o Alencar já lhe pediu desculpas, 
todos são passíveis de erro, às vezes um mal entendido deixa de 
unir forças a bem de um objetivo maior, quando for realizada uma 
próxima paralisação pediu que o avisem pois gostaria de 
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participar. O Presidente informou que foi marcada por duas vezes 
e adiada, uma Audiência Pública a respeito desse asfalto com a 
Comissão de Infraestrutura da Assembléia Legislativa e os 
Engenheiros de DER foi remarcada para o dia 09 de junho, nesta 
Casa. O Sr. João Batista pediu ao Presidente que repasse para 
eles todas as correspondências a respeito desse asfalto, recebidas 
por esta Casa, seja do Governo ou da Assembléia Legislativa, 
porque estão sempre se reunindo e é interessante tomarem 
conhecimento da situação, porque nem sempre chega 
correspondência para a Associação a respeito do assunto, porque 
sabem de muitas coisas através de comentários e não de forma 
oficial. O Presidente se comprometeu em passar para AMPRUTAC 
todas as informações que chegarem a Câmara. Com a palavra o 
Vereador Edson Wilson parabenizou e disse que tem 
acompanhado o movimento e comentou que houve aqui uma 
conversa contraditória onde foi dito que Vereadores com mandato 
não talvez não participem porque estava sendo usada a questão 
política e ao invés de ser positivo estavam tentando dizer que era 
um ato político, sendo assim pediu a compreensão de todos os 
participantes do movimento, e disse que nessa última 
manifestação tentaram deixar claro que não é movimento político, 
porque não se pode, numa situação tão séria quanto esta que 
venham a ser usados argumentos que não ajude a somar no 
processo. Disse ainda que estiveram de fato na questão da 
Comissão de Infraestrutura e já deu resultado esse movimento, 
porque o que acontece deles terem adiado duas vezes a vinda aqui 
é porque não se pode mais vir aqui e falar ao vento, tem que vir 
aqui agora com alguma coisa mais concreta, de alguma forma o 
que está sendo feito está incomodando e o importante é isso, é que 
haja um certo desconforto do Governo de que uma situação 
colocada aqui há mais de 40 anos não é resolvida por falta de 
interesse e por outros motivos, e o fato é que o nosso Município é 
um dos poucos do Estado que dentro de dez anos ao invés de 
aumentar a população, diminuiu, o que dignifica que os nosso 
jovens estão saindo para procurar melhores condições de vida em 
outros lugares, então essa luta de melhorar a condição do 
produtor rural e do homem do campo, é uma luta que tem certeza 
de que todos os Vereadores e todas as autoridades instituídas 
aqui no Município são solidários. Informou ainda que 
recentemente esteve conversando com o Chefe da Casa Civil, 
Ciciliote, com o Vice-Governador Givaldo, em uma reunião onde 
foi colocada a questão de nosso Município, assim como eles o 
Governador também já sabe. Em sua opinião acredita que deve 
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ser feito um documento não só para o Governador como também 
para a Comissão de Infraestrutura do Estado, para os Deputados 
Estaduais e Federais eleitos que tiveram majoritariamente voto em 
nosso Município, disse ainda que vê o movimento com muita 
admiração, pois trata-se de um movimento legítimo, pacífico que a 
comunidade de São Benedito e região está fazendo, parabenizou, 
se colocou a disposição e disse que precisam conversar um pouco 
mais porque a última coisa que gostaria que acontecesse é que um 
movimento tão significativo e tão importante como esse fosse 
parar naquelas disputas políticas que normalmente não levam 
alugar nenhum. O Sr. João Batista comentou que conseguiram 
reunir o povo em torno de um único objetivo, sem divisões 
partidárias, não estão unidos pelo Partido que defendem nem 
muito menos pelo político que defendem, estão reunidos em prol 
do asfaltamento da estrada e é a única coisa que interessa nesse 
momento e essa questão da disputa deve ser deixada pra depois e 
gostaria de poder contar com a colaboração dos Vereadores para 
que isso seja uma coisa também defendida por eles, para que não 
os procurem no sentido de adiantar coisas partidárias, porque 
isso no momento não é interessante, finalizando agradeceu ao 
povo de São Benedito que pôde comparecer aqui hoje.  O 
Vereador Paulo Sérgio cumprimentou o povo de São Benedito e 
comentou que na última manifestação esteve presente e convidou 
aos demais Vereadores para participarem das próximas 
manifestações dando o apoio, e se colocou a disposição para o que 
se fizer necessário. O Sr. Batista comentou que gostariam de não 
ter que fazer mais nenhuma paralisação e de não ter feito 
nenhuma, mas farão quantas forem necessárias, pois agora se 
trata de uma questão de honra para o povo de São Benedito e 
agradeceu o apoio e a presença do Vereador Paulo Sérgio, porque 
a presença física dos Vereadores é muito importante porque 
querendo ou não ali está o povo que ajudou a eleger os 
Vereadores. O Vereador José Poubel parabenizou a todos por 
essa iniciativa e disse que mesmo antes de ser Vereador já lutava 
pelo asfalto, e era mais difícil, e hoje consegue ver que a coisa 
mudou e o pensamento das pessoas que estão na liderança está 
realmente voltado para essa causa e tem certeza de que terão 
sucesso. Lembrou que quando o José Carlos da Fonseca veio ser o 
Secretário de Estado da Fazenda, conseguiram levá-lo a São 
Benedito e na ocasião ele falou para o povo prometendo o asfalto, 
e em suas falas o Vereador José Poubel falou para ele que não 
prometesse o que não poderia cumprir, porque o povo já estava 
enjoado de ouvir promessas, disse ainda que no início conseguiu 
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levar o então Governador Gerson Camata e isso tem mais de 30 
anos. Disse ainda que juntamente com os Vereadores Teté, 
Paulinho Beline e Paulo Sérgio foram a Vitória levar os 
documentos sobre o pedido de asfalto para o Governador Paulo 
Hartung que não pode atendê-los, e então o Vice Governador 
Ricardo Ferraço os recebeu, levou toda a documentação das 
Associações e os relatórios com a quantidade de café e de leite 
colhido, protocolou no Gabinete do Governador, pois sua intenção 
era de quando o Paulo Hartung saísse do Governo deixasse no 
orçamento. O Vereador comentou ainda que por problemas de 
saúde não pode participar das manifestações mas sua esposa irá 
marcar presença, e se colocou a disposição. O Presidente 
agradeceu ao Sr. João Batista pela sua explanação disse que 
considera importante a união de todos em torno do interesse do 
Distrito de Alto Calçado e deixou a Casa a disposição não só para 
este movimento como também para qualquer outra reivindicação 
que a comunidade tiver, parabenizou a todos por essas 
manifestações pacíficas e espera que o objetivo seja alcançado, 
pois é um anseio de todos calçadenses. ORDEM DO DIA: Veto 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”. Onde o Sr. Prefeito justifica que o 
Projeto de Lei originalmente visava promover ajuda de custo a 
Associação de Moradores e Produtores Rurais de Alegoria, tendo 
em vista a devolução de recurso proveniente dessa Casa que 
objetivara tal intuito. Disse ainda que é certo que todas as 
Associações mereçam tal oportunidade, porém, sem a devolução 
voluntária desta Casa de Leis não seria oportunizada nem mesmo 
a Associação beneficiada, mas uma vez, o momento em que passa 
o Município não é propício dado ao Decreto Emergencial pelos 
danos causados pelas chuvas ocorridas no início deste ano e dado 
a queda na receita de arrecadação advindas do repasse do ICMS 
(FPM-ES). Desta forma a emenda ao Projeto de Lei apresentado 
influi diretamente na matéria orçamentária, razão pela qual está 
crivada de inconstitucionalidade. O Vereador Luis Cláudio 
perguntou ao Presidente se existe Parecer do Assessor Jurídico da 
Câmara sobre o Veto do Prefeito. O Presidente respondeu que 
não. O Vereador Edson Wilson esclareceu que a emenda é de 
autoria do Vereador Manoel Paulo que oportunizou para que os 
demais colegas assinassem em conjunto, e o que está colocado no 
art. 1º da emenda é que fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
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autorizado a conceder ajuda de custo a todas as Associações de 
Moradores e Produtores do Município de São José do Calçado na 
ordem de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para custear 
despesas de manutenção. Com a palavra o Vereador Luis 
Cláudio disse que conforme foi lido essa ajuda de custo que foi 
para a Associação da Alegoria foi negociada entre o Presidente 
desta Casa, o Presidente da Associação e o Chefe do Executivo e 
só foi possível com a devolução do recurso desta Casa, e quando 
foi feita a emenda alertou ao Vereador Manoel Paulo da 
inconstitucionalidade. O Vereador Edson Wilson esclareceu que 
só está querendo dizer que não obriga ao Prefeito ela autoriza, 
então tendo o entendimento já estaria autorizado não precisaria 
estar pedindo novamente. O Vereador Boca falou que entendeu a 
colocação do Vereador Edson Wilson, porém se deixar essa brecha 
terão várias associações pedindo esse quantitativo, tem associação 
que às vezes precisa até de mais, porém a emenda é 
inconstitucional, mesmo sendo autorizativa, apesar de considerar 
a emenda salutar sabe que é inconstitucional. O Vereador Luis 
Cláudio esclareceu que vivenciou o desespero do Expedito, que é o 
Presidente dessa Associação, que com a extinção da Associação 
aqui de Calçado ele pegou alguns bens, o trator foi vendido para 
pagar a dívida que a Associação tinha no comércio e o caminhão 
foi para a Associação da Alegoria, que apesar de ser praticamente 
novo estava com problema e o conserto ficava em torno de 
R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e ele ficou desesperado 
porque logo assim que assumiu, a Associação iria parar de 
funcionar então foi por isso que ele procurou o Presidente desta 
Casa e negociou a possibilidade de fazer essa devolução e o 
Executivo enviar o Projeto repassando esse recurso para ser usado 
no conserto desse caminhão. O Presidente disse que não tinha 
noção do transtorno que esse procedimento traria, isso foi em 
janeiro e até hoje está trazendo problemas, sabia que essa emenda 
traria transtornos, mas como é do conhecimento de todos a 
Câmara não pode estar fazendo repasse para nenhuma associação 
foi feito apenas um acordo com a Associação mais uma Igreja que 
precisava fazer um evento gospel então fez essa devolução para o 
Executivo fazer os repasses, mas cabe aos Vereadores decidirem 
sobre a aprovação ou não do Veto. O Vereador José Poubel 
comentou que na Associação de Alto Calçado o trator azul estava 
quebrado e o seu conserto ficou em torno de R$8.000,00 (oito mil 
reais), em sua opinião o Presidente da Associação deveria procurar 
o Executivo para não se tornar inviável como está a Associação de 
Palmital, essa ajuda seria compreensível, cada um na sua 
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necessidade deveria recorrer ao Executivo. Com a palavra o 
Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) novamente fez a leitura 
da emenda que apresentou ao Projeto de Lei e disse que ela dá 
autorização antecipada para que o Executivo possa ajudar a 
outras Associações e lembrou que todos sabem que a Prefeitura 
não tem mais trator para arar as terras para os produtores e a 
Câmara é composta em sua maioria por produtores rurais, disse 
ainda que concorda com o Sr. Prefeito quando disse que é 
inconstitucional, mas não pode concordar que seja imoral porque 
querer ajudar somente uma Associação, haja vista que todas as 
outras também dependem dessa ajuda, a exemplo conforme foi 
dito pelo Vereador José Poubel da Associação de São Benedito, e 
na Associação de Palmital o trator está quebrado e na tem essa 
ajuda. O Vereador Paulo Sérgio comentou que em sua opinião é 
falta de interesse do Presidente da Associação, porque nos demais 
Distritos está funcionando. O Vereador Manoel Paulo comentou 
que na ocasião em que o Prefeito concedeu R$ 500,00 (quinhentos 
reais) para todos os seguimentos religiosos ele procurou fazer 
justiça e diante disso tem que parabenizar, agora no caso das 
Associações porque ajudar a apenas uma? Trata-se de 
clientelismo e com isso essa Casa não pode concordar, só 
concorda em ajudar a todos e conforme leu no artigo 5º da 
Constituição Federal os direitos são iguais para todos e perguntou 
como que os direitos estão sendo iguais para todos que beneficia 
uma Associação só e diz que é inconstitucional dar R$ 2.500,00 
uma vez que a Câmara está dando uma tutela de antecipação 
para que o Prefeito possa dar R$2.500,00 para todas as 
Associações? O Vereador falou que o Prefeito já pagou a 
Associação da Alegoria e até hoje está rodando esse Veto, primeiro 
ele manda o Veto errado aí o Presidente desta Casa devolveu para 
retificações e pelo certo já era até para o Prefeito ter sancionado 
essa Lei, e disse que espera contar da mesma forma que os 
Vereadores assinaram essa emenda em conjunto, porque todos 
são a favor do povo e o que querem para um cidadão querem para 
todos e pediu que votem contra esse veto do Prefeito, e acredita 
que somente dessa forma o Prefeito vai passar a respeitar essa 
Casa de Leis e dizer que essa Casa de Leis quer trabalhar com 
justiça, seriedade e equilíbrio. Disse ainda que conforme foi falado 
pelo Vereador Boca a emenda é salutar e uma vez a Câmara 
votando contra o Veto o Prefeito fica autorizado a dar ou não as 
outras Associações, vai depender das Associações requererem e a 
Prefeitura ter disponibilidade de recursos para atender. O 
Vereador Boca pediu aparte e disse que discorda do Vereador 
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Manoel Paulo quando disse que o Prefeito está atendendo somente 
a uma Associação, a Associação de São Benedito AMPRUTAC tem 
um funcionário efetivo do Município que trabalhando para ela, a 
Associação do Pavão as festas que tem sido feitas o Prefeito tem 
ajudado e as demais que tem pedido o Prefeito tem mandado 
Projeto para esta Casa de Leis. O Vereador Osires comentou que 
na Associação do Distrito do Divino o operador de trator era por 
conta da Prefeitura, mas agora não tem mais. O Vereador Boca 
considera que cabe ao Presidente da Associação que estiver com 
dificuldades procurar o Prefeito, dialogar para acertar a situação.  
O Vereador Luis Cláudio comentou que esteve conversando com 
o Presidente da Associação do Divino Espírito Santo e perguntou a 
ele porque não tem um funcionário da Prefeitura operando o trator 
da Associação, em resposta foi informado que a Associação           
quer colocar um operador de máquina por indicação própria e o 
Prefeito gostaria de escolher esse funcionário, a pendência está 
nesta questão. Disse ainda que adiantando seu voto, cumprindo a 
Lei como Vereador vota favorável ao Veto. Continuando a votação 
o Presidente perguntou o voto dos demais Vereadores. O Veto 
obteve 05 (cinco) votos contra dos Vereadores Osires, Paulinho 
Beline, João Luiz, José Poubel e Edson Wilson e 03 votos 
favoráveis dos Vereadores Luis Cláudio, Paulo Sérgio e Boca. O 
Presidente esclareceu que a matéria necessita de seu voto, e 
considera um voto difícil haja vista que o diálogo que teve foi com 
o Presidente da Associação e não se estendia as demais 
Associações e na época o Vereador Paulinho quis fazer a emenda e 
pediu ao mesmo que não fizesse porque na realidade o Vereador 
Paulinho estava tendo um problema com o Presidente da 
Associação por isso teimou em fazer essa emenda e naquele 
momento ficou em situação difícil e agora novamente tendo que 
votar. O Vereador Paulinho Beline esclareceu que não tem 
problemas com o Expedito, na época em que estava Presidente da 
Câmara o Expedito lhe pediu o recurso e informou a ele que não 
podia arrumar, porque estava no final do ano e seria difícil, da 
mesma forma como o atual Presidente arrumou o dinheiro, porém 
não arrumou direcionadamente para a Associação porque a 
Câmara não pode fazer essa devolução já direcionada para aquele 
determinado fim, pode até existir uma conversa a parte, porém a 
lei não permite direcionar. Comentou ainda que considerou a 
atitude do Sr. Prefeito de uma indelicadeza muito grande quando 
colocou no projeto que foi um acordo da Câmara com a 
Associação, querendo comprometer a Câmara e sugeriu ao 
Presidente que consulte a Assessoria Jurídica da Casa porque isso 
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é uma forma de colocar a Câmara em má situação, porque quando 
o Presidente da Casa apresentou o Decreto foi apenas para a 
devolução, todos votaram embora já soubessem a finalidade desse 
recurso. O Presidente afirmou que o Vereador Paulinho Beline 
não votou. O mesmo afirmou que realmente não votou, porque da 
mesma forma que o Presidente lhe pediu para que não fizesse a 
emenda também pediu ao Presidente para que não colocasse o 
Decreto. O Vereador Luis Cláudio sugeriu ao Presidente que o 
Assessor Jurídico da Casa dê um Parecer, mesmo que seja verbal, 
a respeito da legalidade da matéria. O Presidente esclareceu que 
não havia necessidade. O Vereador Paulinho Beline informou que 
as decisões do Plenário são soberanas. O Vereador Boca disse 
que se o nobre colega Vereador teve boa intenção em ajudar a 
todas as Associações, mas se não votou nem favorável porque saiu 
do Plenário porque todos viram, considera que ficou deselegante a 
emenda feita por ele porque ele saiu do Plenário para não votar 
nem contra e nem a favor. O Vereador Paulinho Beline afirmou 
que não vota contra o povo. O Vereador Boca confirmou que se 
ele não votou, ficou contra. O Presidente comentou que depois de 
toda confusão que esse caso já causou, irá fazer uma coisa que 
não gostaria, mas irá votar favorável ao Veto. O Presidente 
informou que o Veto obteve 5 votos contrários e 4 favoráveis,  
ficando o Veto mantido, pois necessita maioria qualificada, ou 
seja, dois terços dos votos. Dando continuidade aos trabalhos o 
Secretário procedeu a leitura do Of/GP/ 176/2011, do Sr. Prefeito 
Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 014/2011. Projeto 
de Lei nº 014/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a conceder ajuda de custo para a comunidade religiosa 
de Jequitinhonha”. Aprovado por unanimidade. Projetos de 
Decretos Legislativos de autoria do Vereador João Luiz da Silva 
Simões, outorgando as seguintes honrarias: 1) Medalha José 
Vieira de Rezende ao Sr. Jefferson Spadarott Bullus; 2) Medalha 
do Mérito Pedro Vieira Filho ao Sr. Aderbal Ramos de Aguiar; 3) 
Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho ao Sr. Jarmas de Almeida 
Leite; 4) Título de Cidadão Benemérito ao Sr. Valter Rodrigues de 
Paula; Título de Cidadão Benemérito ao Sr. Manoel Cassiano de 
Oliveira; 5) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Jamir Gibraia 
Bullus Júnior; 6) Título de Cidadão Calçadense a Srª. Regina Céli 
do Carmo Rezende; 7) Título de Cidadão Calçadense Ausente ao 
Sr. Henrique da Silva Simões; 8) Título de Cidadão Calçadense 
Ausente ao Sr. Marcílio Fonseca Castro de Rezende; 9); Moção de 
Aplauso ao Sr. Jorge Ralph Barreto da Silva; 10) Placa 
Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher a Srª Creide Mar da 
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Silva Coelho; 11) Placa Comemorativa ao Dia Internacional da 
Mulher a Srª Maria Aparecida Furtado de Aguiar; 12) Moção de 
Aplauso ao Sr. José Antonio Pimentel, assinada também pelo 
Vereador Edson Wilson. O Presidente submeteu os Decretos a 
votação e os mesmos foram aprovados por unanimidade. 
Projetos de Decretos Legislativos de autoria do Vereador Manoel 
Paulo Pimentel da Silveira outorgando as seguintes honrarias: 1) 
Medalha do Mérito José Vieira de Rezende ao Sr. Ascindino Leite 
Mozella; 2) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho ao Sr. Ivan 
Geraldo Moreira Monteiro; 3) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho 
a Srª Maria Dolores Pimentel de Rezende; 4) Título de Cidadão 
Benemérito ao Sr. João Batista Zanon; 5) Título de Cidadão 
Calçadense Ausente ao Sr. Paulo Roberto Emerenciano da Silva; 
6) Título de Cidadão Benemérito ao Sr. Nicola Nicolini Neto; 7) 
Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Luiz Henrique da Silva 
Peçanha; 8) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Sebastião Poeys 
da Silva; 9) Moção de Aplauso a Drª Marlene Soares Borges; 10) 
Placa Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher a Srª Sônia 
Maria Medina Cuel; 11) Placa Comemorativa ao Dia Internacional 
da Mulher a Srª Sarah Celestino de Abreu Castilholi; 12) Moção 
de Aplauso ao jovem Wender Vinicius Carvalho de Oliveira. 
Submetidos a votação foram aprovados por unanimidade. 
Projetos de Decretos Legislativos de autoria do Vereador Luis 
Cláudio Castanheira de Moraes outorgando as seguintes 
honrarias: 1) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho a Senhora 
Creuza Maria dos Santos Lopes; 2) Medalha do Mérito Pedro 
Vieira Filho a Drª Alzira Almeida Souza; 3) Medalha do Mérito 
José Vieira de Rezende a Senhora Adalgisa Ferreira Chagas; 4) 
Título de Cidadã Benemérita a Senhora Bárbara Peres; 5) Título 
de Cidadão Calçadense Ausente ao Sr. Lanussy Pimentel de 
Rezende; 6) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Ediberto 
Aparecido Boechat; 7) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. 
Fernando Vicente Andrade; 8) Placa Comemorativa ao Dia 
Internacional da Mulher a Senhora Siléze de Almeida Muzella; 9) 
Moção de Aplauso ao jovem Rodolpho Souza de Almeida. 
Aprovados por unanimidade. Projetos de Decretos Legislativos 
de autoria do Vereador Osires Anito Teixeira Delatorre outorgando 
as seguintes honrarias: 1) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho a 
Senhora Tereza das Graças Franco Campos; 2) Medalha do Mérito 
Pedro Vieira Filho ao Dr. David Augusto de Souza; 3) Título de 
Cidadão Calçadense ao Sr. Márcio Alexandre Monteiro Brandão; 4) 
Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Adalgisa Olinda Fonseca 
Zanotti; 5) Título de Cidadã Benemérita a Srª Iracilda Dias Viana; 
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6) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Régis Ramos da Silva; 7) 
Placa Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher a Srª 
Sebastiana de Souza Rangel; 8) Moção de Aplauso aos 
proprietários da Pousada e Restaurante Super Nutri; 9) Placa 
Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher a Srª Olindina da 
Silva Fonseca Rezende; 10)  Moção de Aplauso a jovem Ravenna 
Spadarott Bullus Lima; 11) Título de Cidadã Calçadense Ausente 
a Srª Adriana Abreu de Souza Silva; 12) Título de Cidadão 
Benemérito ao Dr. Edelyr Pereira Campos Júnior; 13) Medalha do 
Mérito José Vieira de Rezende a Srª Carla Fonseca de Rezende. 
Aprovados por unanimidade. O Presidente atendendo a 
solicitação do Vereador Edson Wilson consultou o Plenário se o 
mesmo poderia assinar junto com o Vereador João Luiz o Projeto 
de Decreto Legislativo concedendo Moção de Aplauso ao Sr. José 
Antonio Pimentel, tendo em vista que o proponente aceitou. 
Aprovado. Requerimento nº 037/2011, de autoria do Vereador 
Boca solicitando a Casa que oficie ao Diretor da ESCELSA 
solicitando retificar o endereço de todos os seus clientes 
moradores do Distrito de Alto Calçado para caracterizar melhor o 
nome da rua e do Bairro de cada consumidor de energia. Na 
oportunidade informar também que o CEP está errado, o CEP 
correto é 29475-000, informar ainda que o nome do Distrito é Alto 
Calçado e não São Benedito. Este pedido se faz para divulgar o 
nome das pessoas ou cidadãos que deixaram sua história na 
comunidade e socializar também a cultura local. O autor do 
requerimento esclareceu que os moradores do Distrito estão 
tendo problemas com a Caixa Econômica Federal porque nas 
contas de energia vem escrito rua projetada e o CEP também não 
confere, acredita que nos Distritos do Divino Espírito Santo e de 
Airituba devam estar com os mesmos problemas e sugeriu que 
fizessem emenda para os demais Distritos. Emenda apresentada 
pelos Vereadores Osires Anito, Paulo Sérgio e João Luiz para que 
também sejam feitas retificações nos endereços dos demais 
Distritos. Aprovado com emenda. Requerimento nº 038/2011 
de autoria do Vereador Manoel Paulo Pimentel da Silveira 
(Paulinho Beline) solicitando ao Sr. Prefeito que providencie uma 
sala para o DETRAN continuar instalado no Município, visto que o 
mesmo foi transferido para Guaçui, devido o teto da sala a qual 
estava funcionando estar caindo. O Vereador Paulinho Beline 
pediu que fosse registrado em Ata que diversas pessoas quiseram 
emplacar seus veículos em nosso município e tiveram que se 
dirigir até o município de Guaçui, porque por várias vezes o 
DETRAN quis alugar uma determinada sala em nosso município, 
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só que o imóvel encontrado para tal finalidade não condizia com o 
recurso disponível pelo DETRAN para o contrato de aluguel, todos 
sabem que a burocracia acaba dificultando o bom andamento de 
determinadas funções e lamentou tal acontecimento porque 
quando um veículo é licenciado no Município, 50% (cinqüenta por 
cento) do que é pago vai para a conta da Prefeitura e os outros 
50% (cinqüenta por cento) vai para o Detran. O prédio em que 
hoje funciona o DETRAN é da Prefeitura Municipal e tem um 
funcionário da Prefeitura trabalhando lá, Sr. Hiran Brasil, o qual 
considera pessoa do mais alto quilate e que sempre atende muito 
bem a todos que dele precisa para verificar qualquer documento 
dos veículos, sendo assim, entendeu por bem fazer esse 
requerimento e pediu que os Vereadores que fazem parte do grupo 
do Prefeito levassem a ele suas falas para que ele se sensibilize e 
arrume esta sala em caráter de urgência porque o povo calçadense 
não merece mais esse descaso da sua Excelência o Prefeito. 
Comentou ainda que a partir de hoje existe um serviço de 
terraplanagem que foi feito em Celina onde todos os carros que 
aqui forem multados ou apreendidos, seja carro ou moto, por lei a 
Polícia Militar precisa ligar para Celina para que eles venham a 
São José do Calçado com um guincho rebocar o veículo e levar 
para o parque de Celina e o que é pior, se o produtor, que já está 
em situação difícil porque muitas das vezes seus veículos estão 
com a documentação atrasada ou qualquer problema de 
manutenção, eles ainda têm que pagar o frete de locomoção até 
Celina e depois pagar por hora o período em que o carro lá estiver 
estacionado. Comentou ainda que o valor do IPVA de uma moto é 
muito caro, chegando até 10% do valor da moto, enquanto do 
veículo é de 2% do valor de venda, disse ainda que o Governador 
está noticiando no Jornal “A Gazeta” que está dividindo em 10 
meses para que as pessoas regularizem a documentação atrasada 
de seus veículos, considera a idéia boa, porém as coisas estão 
difíceis para todos, em sua opinião é preciso que tenha um 
Prefeito que tenha um quilate maior, que possa estar pensando no 
bem estar da comunidade. Aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 035/2011, de autoria do Vereador Paulo Sérgio 
Simões, reiterando requerimento nº 036/2009, de sua autoria, 
aprovado por esta Casa na Sessão Ordinária de 26/02/2009, no 
qual solicitou que o Sr. Prefeito providenciasse junto aos órgãos e 
empresas competentes a instalação de uma torre de telefonia 
móvel (celular) para os Distritos de Alto Calçado, Airituba e Divino 
Espírito Santo. Requerimento nº 036/2011, também de autoria 
do Vereador Paulo Sérgio reiterando requerimento nº025/2010, de 
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autoria do Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline), aprovado por 
esta Casa na Sessão Ordinária de 25/03/2010, no qual solicitou 
ao Prefeito fazer o calçamento das laterais da Av. Maria das Dores 
Pimentel iniciando na ponte indo até a entrada do Polo Residencial 
Dr. Jorge Ourique e do loteamento Maria José, haja vista que as 
pessoas estão passando na pista devido o barro que está 
acumulado em suas laterais. O Vereador Manoel Paulo 
agradeceu ao Vereador Paulo Sérgio por estar reiterando um 
requerimento de sua autoria, provando desta forma, que a 
sensibilidade não é só sua, mas também dos demais colegas, 
principalmente do Vereador Paulo Sérgio quando reitera um 
requerimento já aprovado há alguns meses e até então o Sr. 
Prefeito não tomou nenhuma providência e necessita fazer essa 
calçada ao lado do asfalto para os pedestres. Aprovado por 
unanimidade. O Vereador Boca pediu ao Presidente autorização 
para fazer um requerimento verbal no sentido de oficiar a 
Telemar solicitando verificar, com urgência, os telefones do 
Distrito de Alto Calçado, que está sem meio de comunicação, não 
funciona nem o telefone residencial e nem o público. O Vereador 
Paulinho Beline comentou que até que se respeite os trâmites 
legais esse requerimento deve demorar de 3 a 4 dias para ser 
enviado, porém hoje existe um meio mais fácil de resolver essa 
questão e sugeriu ao Vereador proponente que ligue para Telemar 
e explique a situação, que eles vão registrar a solicitação e 
informarão um número de protocolo e informarão que terão 5 
(cinco) dias úteis para resolverem a situação e muitas das vezes 
não chega a 5 cinco, disse ainda que se mesmo assim o Vereador 
Boca resolver apresentar o requerimento pode contar com seu voto 
favorável. O Vereador Boca comentou que já fez esse 
procedimento, porém ainda não foi atendido, por isso considera 
melhor que o ofício seja enviado através da Casa. O Vereador 
Paulo Sérgio pediu que também seja feito o mesmo pedido para 
os demais Distritos porque Airituba está na mesma situação, só 
tem um telefone público funcionando. Requerimento verbal 
aprovado com emenda no sentido de que seja feito reparos 
nos telefones dos três Distritos. Franqueada a palavra o 
Presidente concedeu a mesma ao Vereador Paulinho Beline. Que 
comentou que está fazendo um trabalho com relação a CPI 
(Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre o desvio fraudulento 
daquela licitação, que hoje pode dizer que realmente foi uma 
licitação fraudulenta, pois várias pessoas já foram ouvidas, já tem 
comprovante com relação a Artecolor, disse ainda que é triste 
estar fazendo esse registro nessa Casa, já tem o cheque nominal a 



 

16 

 

Artecolor quando na verdade esse cheque foi depositado na conta 
de outra pessoa que não tem nada a ver com a Artecolor e só para 
dar ciência para as pessoas que ainda estão assistindo a esta 
Sessão, no dia 12 a partir das 13 horas, esta Comissão que é 
composta por ele Vereador Paulinho Beline que está na 
Presidência, e pelos Vereadores José Poubel, Osires, João Luiz 
Simões e Edson Wilson estará na Prefeitura ouvindo a sua 
Excelência o Prefeito o que ele tem a dizer a respeito dessa 
Comissão de Licitação. Disse ainda que gostaria que essa 
Comissão estivesse na Prefeitura não como uma Comissão 
Parlamentar que Inquérito mas sim como uma Comissão que 
pudesse estar reivindicando algo mais para o nosso Município, 
mas infelizmente os desígnios do destino lhes obriga a estar 
ouvindo o Sr. Prefeito, então é uma notícia que leva a todos e pede 
que seja feito esse registro em Ata para que no dia 12 a partir das 
13 horas a Comissão vai estar na Prefeitura ouvindo o Prefeito 
Municipal. Finalizando agradeceu a Deus por mais essa 
oportunidade de estar aqui hoje, por essa união e de poder estar 
fazendo um trabalho para os munícipes e aproveitando a 
oportunidade disse que no dia 08 de maio, domingo próximo 
passado, foi um dia consagrado às mães, sendo assim parabeniza 
a todas as mães do Município de São José do Calçado como 
também a todas as mães brasileiras e pediu que a Virgem Maria 
abençoe a todos. Com a palavra o Vereador Boca também 
comentou que domingo passado foi uma data muito importante, 
disse ainda que não gosta dessas datas comemorativas porque de 
fato são datas comerciais, foram todas criadas para fortalecer o 
comércio, mas quando se fala de mãe torna-se difícil, porque é um 
ser indescritível, dá um aperto no coração e as palavras somem, 
deixou o seu abraço a cada mãe espalhada por esse País e que 
elas tenham mais felicidade, a maior tristeza que sente é quando 
vê um filho fazendo algum ato desagradável para a mãe, cada filho 
deveria respeitar sua mãe porque é um ser insubstituível. Com a 
palavra o Vereador Luis Cláudio pediu ao Presidente, como forma 
de esclarecimento, que na Sessão do último dia 25 de abril, 
Sessão esta que foi votada e instalada a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, gostaria de saber se foi respeitado o princípio 
constitucional da Proporcionalidade, esclareceu que tem essa 
dúvida porque não pode participar da Sessão, pois foi o dia de sua 
formatura. O Presidente informou que mesmo o Vereador não 
estando presente o princípio foi respeitado sim. Com a palavra o 
Vereador Edson Wilson após cumprimentar a todos disse que irá 
se manifestar porque para que se encerre determinado assunto é 
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bom que se aprenda alguma coisa, disse que existe nesta Casa um 
equívoco quando o Presidente assume sozinha a responsabilidade 
de determinadas ações, essa Casa tem o princípio do Colegiado e 
quando acontece esse jogo de interesse, e percebe ser um jogo de 
maldade, porque o Executivo aproveitou de um momento que diria 
extremamente positivo desta Casa e transformou, conseguiu 
reverter no que o Presidente chamou de constrangimento e pensa 
que isso vale de aprendizado para todos porque o que é feito ao 
longo dos anos, através de outras legislaturas porque se cria um 
costume. Comentou ainda que gostaria de afirmar o porque do seu 
voto contrário ao Veto do Prefeito, não é só porque o Prefeito 
carregou de malícia no sentido de dizer que é inconstitucional, 
porque a emenda não obriga o Executivo a realizar o repasse, ela 
autoriza e no momento oportuno o Prefeito poderia não fazer essas 
concessões a outras Associações, mas o que queria dizer é que o 
Veto da forma como foi redigido também veio carregado de 
segundas intenções e isso é o que preocupa, então vai chamar 
mais uma vez a atenção de qualquer representante institucional 
que ordena despesa para que tenha cuidado porque já foi 
chamado atenção aqui que em momento nenhum do Projeto 
inicial foi colocado que a devolução de recursos desta Casa nesse 
ou em outros momentos teria direcionamento, então é importante 
que se tenha cuidado com essas coisas, porque o que era apenas 
suposições acabou se materializando hoje com este Veto, e isso o 
preocupa para que tenham um pouco de atenção para que aquilo 
que foi feito de boas intenções e extremamente útil vire um 
instrumento, depois, nas mãos de pessoas maliciosas, pessoas 
que para poder se manter no poder tem coragem e é capaz de 
qualquer coisa e sabe que o Presidente da Casa talvez não seja, 
existem determinadas pessoas que na função do cargo público são 
capazes de arquitetar muitas armadilhas. Finalizando encerrou 
suas falas parabenizando a todas as mães comentou ainda que 
esse domingo foi duplamente comemorativo para ele porque além 
do dia das mães também fez aniversário, agradeceu a Deus a 
felicidade de poder estar ainda dividindo esses momentos com sua 
querida mãe, imagina o sentimento daqueles que por ventura não 
possam confraternizar pessoalmente porém sabe que no coração e 
na memória a saudade e o amor é muito grande. O Vereador 
Paulinho Beline comentou que no dia 06 próximo passado, esteve 
na Prefeitura participando do pregão presencial para abertura dos 
envelopes para o concurso público na área da saúde, mas não teve 
a oportunidade de falar para os demais colegas Vereadores e 
também para as pessoas que estão presentes nesta Sessão, só que 
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aconteceu de faltar membros então não foram abertos os 
envelopes e eles ficaram de marcar uma nova data para abertura, 
na ocasião estavam participando uma firma de Belo Horizonte e 
outra de Guaçui, então perguntou como ficaria sabendo o dia da 
abertura desses envelopes e eles ficaram de ligar para a Câmara e 
pediu ao Presidente que tão logo seja feito esse contato que, por 
favor, avise não só a ele como também aos demais colegas que por 
ventura queiram participar dessa abertura. O Presidente se 
comprometeu em avisar a todos. Ainda o Presidente comentou que 
gostaria de fazer mais uma cobrança a respeito dos medicamentos 
de uso contínuo que a Secretaria não está atendendo sugeriu aos 
usuários que não tem condições de comprarem os medicamentos 
que procurem o Ministério Público para que não interrompa o 
tratamento. O vereador Luis Cláudio comentou que tomou 
conhecimento que a Secretaria foi notificada pelo Ministério 
Público pela falta de um medicamento de uso contínuo, o usuário 
que necessitava foi direto ao Ministério Público sem antes 
consultar a farmácia básica para ver se tinha o remédio, por isso 
sugere que as pessoas antes de procurarem o Ministério Público 
que verifiquem junto a Secretaria se tem o remédio. O Vereador 
José Poubel comentou a respeito de um caso que tomou 
conhecimento de uma senhora moradora do Berto Padre, que tem 
câncer e necessitando do remédio foi até a Secretaria de Saúde e 
lá foi atendida pelo Cuica, que perguntou a ela se havia levado os 
documentos e ela respondeu que não então ele disse a ela que 
quem não tem documento é a mesma coisa que um cheque sem 
fundo, o Vereador considerou uma audácia do Secretário, porque 
uma pessoa doente tem que ser respeitada, ela toma 12 
comprimidos por dia e infelizmente foi embora sem levar o 
remédio, acredita que num caso desses tem que haver um pouco 
mais de sensibilidade e de humanidade. O Vereador Luis Cláudio 
disse que faria uma correção ao que falou sobre a Sessão que 
instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito foi a do dia 25 de 
março e não do mês de abril. O Presidente comentou que o fato 
de estarem sempre reivindicando melhorias no atendimento da 
Saúde comprova o desrespeito para com as pessoas idosas e com 
os doentes que não estão tendo o atendimento devido. Ainda o 
Presidente comentou que foi procurado pelo pai de um jovem que 
está disputando a Copa Gazetinha e tiveram um jogo em Alegre 
que saíram cedo de casa e ficaram sem um lanche e aqueles que 
não levaram dinheiro ficaram com fome, comentou que não 
conhece o Secretário de Esporte e nem a Equipe que organiza o 
evento, mas pede que tenham um pouco mais de carinho e 
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gerenciem melhor porque organizar um evento e não ter estrutura 
para fazer uma coisa decente é lamentável. Compartilhou com os 
colegas que ainda tem mãe e domingo puderam ter um almoço 
especial com sua mãe, deixou seu abraço a todas as mães, porque 
realmente é muito triste não ter mãe, agradeceu a Deus pela mãe 
que teve e pela forma como foi criado. Finalizando, o Presidente 
agradeceu a presença de cada um e informou que a próxima 
Sessão Ordinária será realizada no dia 25 de maio, numa quarta-
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. 
 
 
 
 
Joaquim Geraldo T. Muzy                  Edson Wilson B. França          
        Presidente                                        1º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


