Câmara Municipal de Ecoporanga
Estado do Espírito Santo
Ata da 077ª (septuagésima sétima) Sessão Ordinária da Décima Quinta Legislatura 2017/2020
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, ao 01º
(primeiro) dia do mês de outubro de 2018, às 18h:00min. O Senhor Presidente Robério
Pinheiro Rodrigues, constatando número legal de vereadores, invocou a “Proteção de Deus”
e declarou aberta a Sessão, convidou o Vereador Denivaldo Alves Caldeira para fazer a leitura
da bíblia, em seguida solicitou do 1º Secretário que fizesse a chamada dos Vereadores, logo
após submeteu à discussão e votação a Ata da Sessão anterior, não havendo discussão, a
mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida o senhor Presidente solicitou
da Assessora da Mesa Diretora a leitura do Expediente, que segue: Requerimento N.º 020/2018
– de autoria do Vereador – José Francisco Costa; submetido à discussão e votação, não houve
discussão, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes; Indicação N.º
113/2018 – de autoria do Vereador – Edson Pereira dos Santos; Indicação N.º 114/2018 – de
autoria do Vereador – Edson Pereira dos Santos; depois de lidas as referidas Indicações, as
mesmas foram encaminhadas aos órgãos competentes; Prosseguindo, não havendo mais
matéria a se tratar, o senhor Presidente facultou a palavra ao senhor Benjamim Silva de Souza
para discorrer sobre assuntos pertinentes ao Município, conforme Requerimento protocolado
nesta Casa de Leis sob o n.º 971/2018, porém o mesmo não se encontrava presente. Em seguida
o senhor Presidente facultou a palavra aos Vereadores que quisessem fazer o uso da Tribuna.
Fez o uso da Tribuna o Vereador Nélio Henrique Quedevez, que após cumprimentar os
presentes pronunciou o seguinte: eu gostaria de aproveitar a oportunidade hoje, porque nós
recebemos em Ecoporanga uma viatura nova para a Polícia Militar e graças à Deus é uma coisa
do Governador Paulo Hartung que mandou para o Município de Ecoporanga e mandou para
vários outros Municípios e não poderia deixar de dar os parabéns ao Governador Paulo
Hartung por ter mandado essa viatura pra cá, também citar que nem todos os Municípios
receberam e graças à Deus nós havíamos feito um Ofício no dia 26 de dezembro de 2017,
assinado por mim e pelo Prefeito Municipal Elias Dal Col reivindicando essa viatura para o
Município de Ecoporanga e graças à Deus essa viatura chegou e acredito que até demais
pessoas também possam ter pedido não só o Nélio e isso é uma coisa boa quando vários pedem
mesmo e estou muito satisfeito, porque realmente quando eu fiz aquela reunião lá em Joassuba
para convidar o Coronel Luciano, Capitão Coimbra, era uma reunião e quando eles chegaram
lá e falaram assim, “olha Nélio, mas você falou reunião e você fez uma audiência pública”,
falei “é assim mesmo Coronel, nós precisamos mobilizar pela segurança”, mas não era só de
Joassuba que a gente estava pedindo, na reunião nós reivindicamos melhorias na segurança
para Joassuba e para todo o Município de Ecoporanga, aproveitamos a oportunidade pedimos
e graças à Deus houve uma melhoria em Joassuba, eu quero aqui parabenizar o Coronel
Luciano, Capitão Coimbra e todos os policiais desta cidade de Ecoporanga que melhorou
muito, Joassuba hoje está bem tranquila graças à Deus e naquela oportunidade como a gente
estava pedindo segurança aproveitamos também e fizemos um Ofício reivindicando também
junto a Deputado Enivaldo que enviasse ao governador para ver se vinha uma viatura para
Ecoporanga e graças à Deus a viatura chegou e não poderia deixar de agradecer aqui que o
Governador Paulo Hartung mandou uma viatura nova para nós, meu muito obrigado. Fez o
uso da Tribuna o Vereador Jefferson Salazar Dal Col, que após cumprimentar os presentes
pronunciou o seguinte: venho aqui também pegar as palavras do Vereador Nélio que no dia
16 de fevereiro também eu fiz um Ofício pedindo essa viatura, quem me procurou aqui em
Ecoporanga foi o Sargento Fabiano e o China pedindo uma viatura para a força tática, aonde
eu estive em Vitória no gabinete do Enivaldo dos Anjos junto com o Sandro Locutor onde o
pedido foi feito através do Deputado Sandro, que na quarta-feira agora entrou em contato
comigo falando que a viatura se deslocava para Barra de São Francisco e que o Sargento
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Fabiano poderia ir buscar essa viatura onde o mesmo me falou que iria buscar na sexta-feira,
então quero aqui agradecer o Deputado Sandro e ao Enivaldo dos Anjos que foi um pedido
dos dois, eles pediram uma viatura usada, mas o Deputado falou que usada não, se mandasse
que mandasse uma nova. Agradecer também ao Prefeito Elias Dal Col que hoje teve início o 7º
encontro do Mundo Encantado, estive lá hoje e a gente viu a alegria daquelas crianças lá que
será a semana toda, quem quiser comparecer lá. Quarta-feira teve um evento aqui com o
Governador Paulo Hartung, dá os parabéns que ele veio assinar a ordem de serviço da
pavimentação do Distrito de Muritiba e que no dia 15 agora do mês vai vir também dar a
ordem de serviço da ponte do rio de Cotaxé. Sábado tivemos um evento com a Senadora Rose
de Freitas, candidata ao Governo do Estado, onde foi um evento muito emocionante porque
tudo o que ela fez em Ecoporanga é pela história que ela tem com este Município, se tem um
político que tem uma história em Ecoporanga se chama Rose de Freitas, então foi um evento
muito bom e muito bonito, no mais tenho dito. Fez o uso da Tribuna o Vereador João Batista
Filho, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: senhor Presidente eu quero
dizer aqui que na Sessão passada eu não pude estar, a minha mãe teve um problema de saúde,
ela foi internada e eu tive que acompanhar ela lá para Barra de São Francisco e aqui eu quero
agradecer a todas pessoas que se solidarizaram com a gente, o Presidente ligou para mim
também perguntando como é que estava a situação, as pessoas nas redes sociais, então quero
agradecer a todos aqui pela compreensão e todos que estão torcendo pela saúde da minha mãe
a gente agradece e muito. As minhas falas são bem rápidas aqui, dizer que nós estamos num
período eleitoral, desejar que todas as pessoas tenham consciência de votar em seus
representantes, aqui eu não estou falando nem de A e nem B, mas que as pessoas possam
realmente avaliar seus representantes, que é o futuro do nosso País que está em jogo, então
que as pessoas possam ser conscientes e possam não vender o seu voto, mas possam votar de
maneira digna para que esses representantes possam representar a população brasileira, a
população do nosso Município, Estado, enfim, a nação possa a cada dia ser uma nação com
mais dignidade, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador Edson Pereira
dos Santos, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: quero aqui agradecer
senhor Presidente o Secretário de Meio Ambiente Thiago Caldeira juntamente com a Secretaria
de Educação por ter ido em Muritiba resolver o problema da água, a água estava em mal
estado, só que foi resolvido num momento, até fiz uma Indicação ao Prefeito Municipal que,
ou reaproveitasse o poço artesiano que nós temos ou então fizesse outro para que o povo
pudesse ter uma água de boa qualidade, também quero agradecer Vossa Excelência que
compareceu ali para dar uma força e o povo de Muritiba agradece. Também quero agradecer
a associação Nova Aliança que fez uma festa a Corrida do Jegue, uma tradição Muritiba ter
jegue, então a associação organizou a festa da Corrida do Jegue de Muritiba, a qual teve
presente o Deputado Paulo Foletto, juntamente com o Deputado Freitas, quero agradecer a
presença deles e o povo gostou muito, também quero agradecer ao Deputado Foletto por uma
reta que ele fez a Emenda no dia 20 de março e ela chegou em Ecoporanga no dia 20 de Março,
então a pedido da gente, nós pedimos e veio, só que ela não chegou até Muritiba, eu quero
agradecer ao Deputado Paulo Foletto por essa Emenda, porque o Prefeito disse que essa
reta/Emenda não foi o Paulo Foletto que deu e foi o Deputado Paulo Foletto que deu essa
Emenda, quero que o povo saiba disso, não foi outro Deputado que deu essa reta não, foi o
Deputado Paulo Foletto, Deputado Federal. Também quero agradecer as pessoas que
contribuíram para que este asfalto chegasse até Cotaxé, inclusive o Renato Casagrande, Paulo
Hartung, Prefeito Pedro Costa, Prefeito Elias Dal Col e todos aqueles que contribuíram para
que chegasse até ali, do funcionário do mais alto cargo até o mais baixo, todos aqueles que
dedicaram para que aquele asfalto chegasse até Cotaxé onde melhorou muito a vida dos
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moradores de Imburana e Região, Cotaxé e principalmente Muritiba, aonde a cidade ficou
mais perto, falo Muritiba porque é muito distante da cidade, então quero agradecer aqui todos
os funcionários que dedicaram ali seu trabalho, seu suor, sol quente, chuva, a cada um de
vocês, aceitem meu muito obrigado e o muito obrigado de toda a região que foi beneficiada
com este asfalto, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador Denivaldo
Alves Caldeira, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: primeiro lugar
eu gostaria de dizer que a reta que o Pêga mencionou aqui, eu estava presente no dia em que
o Folleto disse ao Pêga, a reta vai chegar, cabe a você sentar com o Prefeito para o Prefeito
mandar essa reta lá para Muritiba, eu estava na reunião no dia, foi o dia em que o Casagrande
estava em Ecoporanga e a reunião foi lá no Sindicato Patronal, lembra disso Pêga? Eu estava
presente e realmente a reta foi dada pelo Deputado Paulo Folleto para Muritiba e como o nosso
Prefeito é um homem de palavra ele falou que não ia mandar e não mandou e deixou o povo
de Muritiba na mão, porque homem de palavra é assim, quando fala que não vai fazer o bem
não faz, talvez o mal ele faz, mas o bem ele não faz, então a reta não chegou e acho que nem
vai chegar. Gostaria Presidente de estar falando aqui de uma coisa que me custou 08 anos de
sofrimento, 08 anos de sofrimento não é pouca coisa não, em 2010 um cidadão, funcionário
desta Casa de Leis, desviou aqui R$ 327.127,33 (trezentos e vinte e sete mil, cento e vinte e sete
reais e trinta e três centavos) lembro de cor, dos cofres públicos aqui do Município, desviou
para a conta dele, desviou para a conta de terceiros, pagou dívidas dele, pagou os ar
condicionados da casa dele e fez uma lambança proporcionalmente em relação ao orçamento
do Rio de Janeiro com o orçamento da Câmara, ele roubou mais que o Sérgio Cabral,
proporcionalmente foi, porque ele tirou daqui da Câmara 1/3 (um terço) do orçamento e o
Sérgio Cabral não roubou 1/3 (um terço) do orçamento do Rio de Janeiro, tenho certeza que
não roubou e ele 1/3 (tirou um terço), porque nós tínhamos R$ 1.0000.000,00 (um milhão de
reais), pouco mais de um milhão de orçamento e ele tirou da Câmara R$ 320.000,00 (trezentos
e vinte e sete mil reais), então foi mais de 1/3 (um terço) e naquela época eu era Presidente e
eu descobri esse desfalque que ele fez nesta Casa de Leis e também de licitações que ele montou
e eu fiz tudo de acordo com a Lei, instaurei processo administrativo, instaurei tomada de conta,
informei uma representação criminal dele na justiça, informei o Ministério Público e ao
Tribunal de Contas, fizemos tudo isso e ao final do processo administrativo demitimos este
cidadão e este troço vem correndo há 08 anos, há mais ou menos uns 03 anos, eles julgaram
essas contas no Tribunal de Contas, julgaram por unanimidade da 2ª (segunda) Câmara a meu
favor, mas o Ministério Público não ficou satisfeito e recorreu e agora no dia 25/09 teve outro
julgamento e lá eu estava presente e o nosso Presidente também estava presente naquele dia e
por unanimidade, novamente foi votado a favor, na hora eu liguei para meu advogado tem
mais alguma coisa ou Ministério Público agora vai concordar? Ele falou, não tem mais nada,
agora não tem aonde o Ministério Público arrumar, então, fiquei livre deste problema que me
durou 08 anos e 08 anos não são 08 dias não, gastei com advogado por ter feito a coisa certa,
estive várias vezes em Vitória em busca de soluções pra isso até pedindo que julgasse mais
rápido para ver se acabava mais rápido, mas não, levaram 08 anos e vou te falar uma coisa, ser
Presidente de uma Câmara aonde tem um servidor igual nós tínhamos aqui com o nome de
Elias Tavares conhecido como ET eu vou te falar não é brincadeira não, eu na hora lembrei, eu
entrei nesta Câmara aqui em 2008, de 2008 até 2009, passou 06 (seis) Presidentes e todos os 06
(seis) tiveram as contas rejeitadas, Milton Paradela, Isaias Ramos Neto, Jordimar, Valdir Baia,
Cesar e William Muqui, todos os 06 (seis), e no momento em que demiti este servidor, dali pra
cá, acho que passaram uns 08 (oito) a 09 (nove) Presidentes e todos tiveram as contas
aprovadas, para vocês verem como são as coisas, até este servidor em 2010 ser demitido todos
tiveram as contas rejeitadas, quando nós tiramos ele daqui e demitimos ele, todos tiveram as
Página 3|5

Câmara Municipal de Ecoporanga
Estado do Espírito Santo
contas aprovadas, será coincidência? Então é uma coisa que fica a pergunta, mas graças à Deus
estou livre deste problema do ET, se alguém perguntar pra mim você acredita em ET? Eu tenho
que acreditar, não naquele de varginha, mas eu tenho que acreditar em um ET bem bandido,
mas infelizmente aconteceu nesta Casa de Leis e aqui tinha na época deste desfalque aqui só o
Vereador José Costa presente aqui e lembra muito bem deste caso aí e a gente trabalhou para
dar a devida punição àquele cidadão e demos a devida punição, graças à Deus estamos
resolvidos e espero que nunca mais volte um ET nesta Casa de Leis, tenho dito, muito
obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador Robério Pinheiro Rodrigues, que após
cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: quero começar minha fala falando à
respeito de Muritiba, onde eu estive lá e o Vereador Pêga mencionou, realmente a situação lá
de Muritiba é uma situação séria, porque a seca ainda nem começou e Muritiba já está com
falta de água, eu estive na escola e a água lá realmente não tem condições nenhuma dos alunos
que estudam usar e tão pouco os moradores, é barro, eu estive lá com o Thiago Caldeira
Secretário de Meio Ambiente e quero aqui parabenizar ele que ele incansavelmente este lá
quase a semana toda tentando resolver a situação e me parece que fez um paliativo, mas que
a Secretária de Educação leve para aquelas crianças água mineral, uma água tratada de
Ecoporanga, porque aquela água mesmo do jeito em que estar lá não tem condições daquelas
crianças beberem, mesmo sendo filtrada, parabenizar o Vereador Pêga pelo seu discurso, um
brilhante discurso, eu até quase emocionei quando ele falou da reta, realmente aquela reta veio
de Emenda do Deputado Paulo Foletto para o Distrito de Muritiba, infelizmente o senhor
Prefeito Elias Dal Col reteu ela no Município, espero que os próximos Deputados quando
enviar Emenda que envie direto para a associação, não passa para o Município por que pode
acontecer o que aconteceu com o Vereador Pêga. Parabenizar o meu vice-presidente
Denivaldo, 08 anos de sofrimento, eu acompanhei cada momento com Vossa Excelência,
acompanhei Vossa Excelência várias vezes em Vitória e realmente você fazia a coisa certa e ser
julgado por fazer ela é de uma suma irresponsabilidade de quem julga, mas infelizmente eles
acham lá no Tribunal que eles sabem tudo, mas temos que respeitar, o cabe é recurso e achar
as pessoas sérias que tenham compromisso com a sociedade do nosso estado e rever, eu
também nesta semana tive uma alegria muito grande e quero parabenizar a minha equipe,
quando muitos criticavam quando eu fiz as mudanças nesta Casa de Leis, mas eu fiz acertando,
as minhas contas também, as contas nossa do Legislativo já passaram de 2017, foram
aprovadas pelo Ministério Público de Contas, então automaticamente já está na mesa do
conselheiro Rodrigo Coelho para enviar em plenária, nossas contas foram aprovadas 2017,
então eu quero agradecer aqui imensamente a minha equipe, aqui não é o Robério, não é o
Denivaldo Presidente, não é o Nélio Henrique Quedevez, é uma equipe que trabalhou junto
em prol do Município de Ecoporanga com seriedade, competência, honestidade, então quero
agradecer minha equipe, toda equipe. Eu fiquei chateado com uma publicação que saiu no
grupo de whatsApp, o ex-vereador que foi aqui nesta Casa de Leis criada uma Comissão por
pedofilismo, entrou nas redes sociais num evento que eu estava com o Governador Paulo
Hartung e com o Prefeito Elias Dal Col, ele fez um comentário que não deveria ter feito,
principalmente ele que não tem moral e não tem caráter de falar no meu nome ou no nome do
Elias Dal Col, ele não tem moral, ele é um camarada desqualificado e desmoralizado que as
urnas mostraram isso pra ele, isso rodou aí num grupo do whatsApp do 40 (quarenta), este
camarada não passa de um pilantra, ele tem que lavar a boca e aí eu falo Denivaldo quando
você sobe na Tribuna e fala com soda para falar o meu nome, porque ele saiu desta Casa de
Leis desmoralizado, perdeu tudo o que tinha até a família, ele é um mal caráter, ele não tem
moral de falar o meu nome ou do Elias Dal Col, o nome dele é Walmir Ferreira dos Santos,
vulgo Walmir Bambu, nós quebramos ele, ele é um moleque, ele não tem moral de falar o meu
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nome nas redes sociais, principalmente em um evento onde estava o Governador do Estado
do Espírito Santo que trouxe uma Emenda de R$ 2.233.000,00 (dois milhões, duzentos e trinta
e três mil reais) para calçamento de um bairro que a vida toda ele prometeu, que foi o Bairro
Homero Amante e ele nunca teve moral, ficou aqui 08 anos e nunca conseguiu fazer nada para
aquele bairro, nada, quem trouxe uma quadra pra lá foi o Denivaldo Alves Caldeira junto com
o Vandinho Leite quando era Secretário de Esporte do Estado do Espírito Santo, ele não trouxe
nada, ele sempre viveu aqui na mentira, na calúnia, usando as redes sociais, porque ele não
usa as redes sociais e fala da Comissão que foi criada aqui nesta Casa de Leis? Porque ele não
fala isso? Ele não tem moral de falar o meu nome, senhor Walmir Bambu lava a boca com sabão
e com soda para falar o meu nome rapaz, você não passa de um moleque, assim eu encerro a
minha fala. Prosseguindo, o senhor Presidente fez constar o nome dos vereadores presentes,
como seguem: Denivaldo Alves Caldeira, Edson Pereira dos Santos, Emerson Vicente de
Oliveira, Genaldo Aves Caldeira, Greidismar Lopes dos Santos, Jefferson Salazar Dal’ Col,
João Batista Filho, José Francisco Costa, Joventino Caetano de Oliveira, Nélio Henrique
Quedevez e Robério Pinheiro Rodrigues, logo após agradeceu a todos os presentes nesta Casa
de Leis e declarou encerrada a Sessão, convocando os Vereadores presentes para a próxima
Sessão.

____________________________________
ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

______________________________________
NÉLIO HENRIQUE QUEDEVEZ
1.ºSecretário
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