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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-13ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
 
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (08) 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 Oficial do Município. Dando 
início, o Presidente fez a leitura do Salmo 37, V, onde consta 
“entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele e o mais Ele o fará”, 
em seguida convidou o Pastor Luiz Carlos para, como de costume 
usar a palavra. Logo após, 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. PEQUENO EXPEDIENTE: Leitura de diversos 
ofícios do Ministério da Saúde, informando a liberação de 
recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Saúde para pagamento dos seguintes Programas: - SAÚDE 
BUCAL, comp. 07/2011, valor R$ 6.300,00; - PAB FIXO, comp. 
07/2011, valor R$ 19.948,67; - SAÚDE DA FAMÍLIA, comp. 
07/2011, valor R$ 26.800,00; - AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE, comp. 07/2011, valor R$ 20.250,00. Of. Circular nº 
46/2011 do Ministério do Desenvolvimento Social de Combate 
à Fome comunicando a transferência de recursos destinados à 
Manutenção dos Serviços de Ação Continuada: - IGD-PBF, comp. 
03/2011, valor R$2.082,60; - PBF, comp. 06/2011, valor 
R$4.500,00, - PBVII, comp. 06/2011, valor R$1.000,00; - PVMC, 
comp. 06/2011, valor R$ 5.000,00. Convite da Academia 
Calçadense de Letras para a solenidade comemorativa do Jubileu 
de Porcelana a realizar-se no dia 10 de setembro do corrente ano, 
às 20horas, na Sede da ACL. Of./PGM/079/2011 do Procurador 
do Município, Dr. Douglas Marchiori Rodrigues, encaminhando as 
Leis abaixo descritas, devidamente sancionadas pelo Sr. Prefeito: - 
nº 1.687/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a conceder aumento dos vencimentos salariais dos 
Médicos, Enfermeiros e Técnicos das Equipes de Estratégia de 
Saúde da Família”;  - nº 1.688/2011, que “Autoriza o Chefe do 
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Poder Executivo Municipal a conceder aumento dos vencimentos 
dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS”; ”;  - nº 1.689/2011, 
que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 
ajuda de custo para a Associação ‘Esperança Viva’ da Comunidade 
da Alegoria”; - nº 1.690/2011, que “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e 
dá outras providências”. Convite da Assesp Cultural para o III 
Seminário Nacional de Saneamento Ambiental que será realizado 
em Vitória nos dias 28 e 29 de outubro, no Hotel Golden Tulip 
Porto Vitória. ORDEM DO DIA: O Presidente informou que 
estiveram presentes em nosso Município o Subsecretário de 
Programas Urbanos e o Gerente de Saneamentos Básicos,  para 
uma explanação sobre o “Espírito Santo sem lixão”, comentou que 
era um projeto polêmico e no ano passado não foi aprovado por 
esta Casa, mas por considerar o projeto interessante, conseguiu 
que eles viessem em nosso Município fazer uma explanação, na 
qual alguns Vereadores puderam participar. Disse ainda que 
tomou conhecimento que o Projeto realmente é muito importante e 
de 59 municípios apenas 02 ainda não aderiram ao projeto, São 
José do Calçado e Presidente Kennedy. Sendo assim passou as 
mãos do Secretário para proceder a leitura do Parecer do Relator 
da Comissão de Justiça e Redação a respeito do Projeto que se 
encontrava em estudo. Parecer do Relator da Comissão de 
Justiça e Redação, Vereador Paulo Sérgio sugerindo a 
aprovação do Projeto de Lei nº 022/2011, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre autorização para o ingresso do Poder 
Executivo Municipal no contrato de Consórcio Público para 
tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da 
região sul serrana do Estado do Espírito Santo - CONSUL”. O 
Presidente ouviu os demais componentes da Comissão de Justiça, 
que acompanharam o voto do Relator. Ouvido o Plenário o projeto 
foi aprovado por unanimidade. O Vereador Manoel Paulo 
(Paulinho Beline) esclareceu que esse projeto é muito importante, 
deixou claro que não é contra o lixão, apenas não concordava com 
a maneira como o projeto veio para esta Casa, totalmente sem 
explicação, esclareceu ainda que os palestrantes informaram que 
terá um convênio com o Governo do Estado e na oportunidade 
parabenizou o Paulo Hartung, como também ao Governador 
Renato Casagrande por apoiar e levar adiante um projeto desta 
natureza, porque o único País que tem um projeto assim é 
Portugal e no Brasil o Espírito Santo vai sair na frente com este 
projeto. Sendo assim, pediu ao Presidente que envie um ofício ao 
Governador do Estado, Renato Casagrande, pela explanação do 
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projeto “Espírito Santo sem lixão” feita nesta Casa de Leis pelo 
pessoal da SETURB e parabenizando-o por estar levando em 
frente um projeto desta natureza. O Presidente lembrou que este 
projeto este ano, novamente não seria aprovado, porém na 
condição de Presidente desta Casa, e em conversa com o Vereador 
João Luiz, ex-secretário de Agricultura, foi informado da 
importância desse projeto, sendo assim fez contato com a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para buscar 
melhores esclarecimentos a respeito do Projeto e foi assim que 
conseguiu com que esses dois técnicos do Estado viessem em 
nosso Município para fazer uma explanação, até então a Comissão 
de Justiça estava com parecer contrário a aprovação do Projeto, 
mas como considerou que o Projeto era importantíssimo e até 
2014 todos os Município deveriam aderir o Projeto e preocupado 
com a situação do lixo que é um problema em todos os lugares, 
achou por bem buscar maiores informações e resolveu não colocar 
o Projeto em pauta na Sessão passada para dar tempo de ter a 
explanação e nesta Sessão de hoje poder ser apreciado pelos 
Vereadores, para que nosso município não ficasse tão prejudicado 
porque é um projeto muito importante do Governo do Estado no 
qual o nosso Município também será beneficiado. Parecer do 
Relator da Comissão de Justiça e Redação, Vereador Paulo 
Sérgio sugerindo o arquivamento do Projeto de Lei nº 027/2011, 
que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a transferir a 
data da Festa do Município”. O Presidente ouviu os demais 
componentes da Comissão de Justiça, que acompanharam o voto 
do Relator. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) 
agradeceu aos colegas Vereadores que, com certeza informaram ao 
Prefeito e o mesmo entendeu que não havia necessidade de enviar 
um projeto dessa natureza para esta Casa uma vez que ele tem o 
direito de fazer por Decreto e no dia seguinte ele enviou ofício a 
esta Casa pedindo a retirada do projeto. Todos votaram 
favoráveis ao arquivamento do Projeto de Lei. Of. nº 386/2011, 
do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 031/2011. 
Projeto de Lei nº 031/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para a Igreja 
Assembléia de Deus Pentecostal”. Aprovado por unanimidade. 
Of. nº 386/2011, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto 
de Lei nº 029/2011. Projeto de Lei nº 029/2011, que “Autoriza o 
Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo 
para 5ª Festa de São Cosme e Damião na Comunidade do Pavão”. 
Aprovado por unanimidade.  Of. nº 386/2011, do Prefeito 
Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 030/2011. Projeto 
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de Lei nº 030/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a conceder ajuda de custo para o 1º Encontro 
Evangélico no Distrito de Alto Calçado”. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 063/2011, de autoria do 
Vereador Edson Wilson solicitando a Casa oficiar a Coordenação 
Nacional de Farmácias Populares do Ministério da Saúde, Ministro 
Dr. Alexandre Padilha, reiterando requerimento nº 045/2010, no 
qual solicitou que fosse feito convênio de Farmácia Popular no 
município de São José do Calçado. O autor do requerimento pediu 
que constasse na íntegra a justificativa de seu requerimento. 
“Justificativa: A política do Governo Federal está sempre voltada 
para atender os mais necessitados. O Programa Farmácia Popular é 
um exemplo dessa política que minimiza as dificuldades do nosso 
povo, principalmente os mais idosos, que gastam boa parte de seu 
orçamento na compra de remédios. No entanto, bairros nobres como 
Copacabana-RJ, Jardins-SP e Praia do Canto - Vitória-ES, entre 
outros que possuem renda per capta altíssima, são atendidos pelo 
programa, mas municípios como São José do Calçado-ES, que 
fazem parte de um Território da Cidadania, devido à situação de 
carência, não estão sendo contemplados. São José do Calçado é um 
município pequeno, localizado no território do Caparaó, sul do 
Espírito Santo, que tem IDH extremamente baixo e o maior número 
proporcional de cidadãos e cidadãs idosos no Estado (11,82% da 
população), mas que não conta com atendimento do Programa 
Farmácia Popular, por não atender o critério, diga-se de passagem, 
equivocado, de número de habitantes. É notório que a justificativa 
de não conceder este benefício a municípios com menos de 20mil 
habitantes é injusta e causa uma grande distorção ao objetivo do 
Programa, que é de atender aos mais carentes. Isto porque, a 
pobreza acentua-se em municípios menores, com base econômica 
na agricultura familiar e pequenos produtores, cujas famílias 
produzem apenas para sua subsistência. Portanto, acreditando na 
responsabilidade do Governo Federal e na sensibilidade de Vossa 
Excelência para as questões sociais, solicito que seja revisto o 
critério para inclusão de municípios com menos de 20mil habitantes 
no Programa Farmácia Popular.” Aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 064/2011, de autoria do Vereador Edson 
Wilson sugerindo ao Sr. Prefeito Municipal a criação da Casa dos 
Conselhos Municipais. O autor do requerimento pediu que este 
requerimento também seja encaminhado para o Secretário 
Estadual do Desenvolvimento Social, Trabalho e Direitos 
Humanos, Rodrigo Coelho. Aprovado por unanimidade. Tendo 
matéria a apresentar o Presidente passou a direção dos trabalhos 
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ao Vice-Presidente Vereador João Luiz e no Plenário apresentou 
Requerimento nº 065/2011, solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal a redução do valor cobrado no Baile da 3ª idade, devido 
o valor estar acima das reais possibilidades da população idosa do 
nosso Município. O Vereador Boca comentou que sempre foi 
cobrada entrada para o baile da 3ª idade e segundo informações 
seria para custear alimentação servida no baile e o transporte, 
porque a Kombi vai aos Distritos buscar os idosos, sendo assim, 
sugeriu que seja feita uma reunião com a Secretária de Ação 
Social para verificar as possibilidades de a Secretaria custear 
essas despesas. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) 
lembrou que no governo anterior era feito uma cobrança 
espontânea e quem pagava concorria a um prêmio durante o baile, 
e se o idoso não tivesse dinheiro entrava da mesma forma sem 
constrangimento, e na atual administração o pagamento é 
obrigatório. Aproveitando a oportunidade o Vereador Manoel Paulo 
pediu ao Presidente cópia do recurso do governo para o nosso 
município do Ministério de Combate a Fome, que foi lido no 
pequeno expediente. O Vereador pediu ainda que ficasse 
registrado em Ata que durante a visita do Secretário Rodrigo 
Coelho em nosso Município, foi ignorado pelo Chefe de Gabinete 
do Prefeito que falou o nome dos outros Vereadores e preferiu não 
falar o seu, e considera que foi melhor assim, pois para falar o seu 
nome o chefe de gabinete do Prefeito precisa lavar a boca com 
sabão porque ele não é digno de falar o seu nome. Disse ainda que 
em nosso Município existem 02 famílias que vieram de Vitória e 
estão passando dificuldade e não conseguem uma cesta básica na 
Secretaria de Ação Social e são informados que não tem recursos, 
porém afirmou que iria provar que o recurso vem do Governo 
Federal, porém o atual Prefeito não faz o social e não dá uma cesta 
básica a quem precisa. Requerimento nº 065/2011 aprovado por 
unanimidade. Retornando a Presidência dos Trabalhos o 
Vereador Joaquim Geraldo (Teté) deu continuidade a Sessão. 
Requerimento nº 066/2011, de autoria do Vereador Manoel 
Paulo (Paulinho Beline) solicitando ao Prefeito a construção de 
uma Praça na Rua Moacyr Teixeira Garcia (Buraco Quente) no 
terreno onde foi desapropriada a casa do Sr. Hélio de Souza Pires, 
desta forma estaremos disponibilizando uma área de recreação 
aos moradores do Bairro e dando uma utilidade ao terreno da 
Prefeitura que não está sendo utilizado. Aprovado por 
unanimidade. O Vereador José Poubel comentou que, há 
aproximadamente oito meses, o Prefeito também comprou uma 
casa no Distrito de Alto Calçado para demolir e abrir uma rua, 
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porém até a presente data nada foi feito, lembrou ainda que essa 
rua foi impedida por uma moradora e na época do Governo do 
Alcemar a Prefeitura comprou essa casa para abrir a rua, porém 
agora a dona achou que poderia ganhar mais dinheiro da 
Prefeitura e o atual Prefeito está se acomodando porque está 
pensando em voto e essa pessoa é do lado político dele, então ele 
não quer prejudicar e a rua continua impedida. O Vereador Boca 
comentou que também fez essa cobrança ao Prefeito e o mesmo 
lhe informou que ainda no mês de setembro fará a reabertura 
dessa rua. Franqueada a palavra o Presidente concedeu a 
mesma ao Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline), que após 
cumprimentar a todos pediu ao Presidente que encaminhe um 
ofício parabenizando aos Maçons de São José do Calçado e de 
Bom Jesus, porque no dia 20 de agosto p. passado foi o dia 
consagrado aos Maçons, sendo assim solicitou que o ofício seja 
encaminhado a Loja Maçônica Anita II de São José do Calçado 
na pessoa do Sr. João Batista Rodrigues, a Loja Maçônica 
Gilton Lepre dos Reis de Bom Jesus do Norte na pessoa do Sr. 
Glaudstone Jacomine e a Loja Maçônica Obreiro do Vale na 
pessoa do Sr. Walter de Almeida. Pediu ainda ao Presidente que 
verifique se na Cidade de Apiacá também tem alguma Loja 
Maçônica e caso exista, que também seja oficiada. Ainda o 
Vereador Manoel Paulo fez a leitura de um texto do Sr. Joaquim 
Gonçalves Ledo o qual solicitou que seja anexada cópia do mesmo 
no ofício que será encaminhado às Lojas Maçônicas. Com a 
palavra o Vereador Edson Wilson cumprimentou a todos e pediu 
que ficasse registrado que no mês de agosto é comemorado um 
dos símbolos da família que é o “Dia dos Pais”, e como seu pai se 
faz presente nesta Sessão em nome dele “Edis Theodoro França” 
parabenizou a todos os pais. O Presidente agradeceu a todos que 
puderam comparecer a esta Sessão e comentou que na data de 
ontem participou de uma Solenidade na Assembléia Legislativa, 
em Vitória, onde foi comemorado o Dia Internacional do 
Cooperativismo e o Dia Nacional do Agricultor, onde foram 
homenageados vários agricultores e sentiu muito pelo fato da 
agricultura em nosso Município estar totalmente sem incentivo, e 
por conta disso podem observar como a zona rural está falida 
porque os pequenos produtores estão sem apoio por parte dos 
governantes. Finalizando, o Presidente agradeceu a Deus por mais 
um trabalho realizado, agradeceu aos colegas Vereadores como 
também a todos que acompanharam essa Sessão e informou que a 
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 12 de setembro, 
numa segunda-feira, às 19 horas neste Plenário. Nada mais 
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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 
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Of. CTA-ECC-7035/2011 da ELETROBRAS informando que as 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. vêm desenvolvendo Documento 
de Concepção de Projeto no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo para a obtenção de Reduções Certificadas 
de Emissões, intitulado “Empreendimentos em Pequenas Centrais 
Hidrelétricas. Informando ainda a metodologia utilizada e o link 
para análise do projeto e caso existam dúvidas ou comentários 
referentes a qualquer um dos projetos envolvidos neste documento 
informam o endereço para ser encaminhado.   
 
 


