
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-1ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
Aos dez (10) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e onze 
(2011), às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de São José do 
Calçado-ES, sob a Presidência do Vereador Joaquim Geraldo 
Teixeira Muzy (Teté), que verificou no livro de presença o 
comparecimento dos representantes deste Legislativo Municipal. 
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. 
Iniciando, o Presidente comunicou ser esta a 1ª Sessão Ordinária 
de 2011 após o recesso e disse que espera que se transcorra em 
um clima de muita harmonia e união buscando discutir os 
interesses do Município e determinou ao 1º Secretário, vereador 
Edson Wilson Bernardes França, proceder à leitura da ata da 
Sessão anterior, e em seguida colocou em discussão e votação, a 
qual 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 aos trabalhos o Presidente 
pediu ao Secretário para proceder a leitura de uma solicitação 
feita pelo Padre Maury Moreira, na qual pediu para usar a palavra 
nesta Sessão a fim de levar ao conhecimento de todos a proposta 
para a campanha da fraternidade 2011. O Presidente concedeu a 
palavra ao Padre Maury. Assim que o mesmo começou a fazer o 
uso da palavra houve uma interrupção no fornecimento de energia 
elétrica, impedindo desta forma que a Sessão pudesse ser 
realizada, mediante a situação, o Presidente ouviu o Plenário que 
decidiu que a mesma será transferida para o dia 11 de fevereiro de 
2011, às 15 horas.  
 
 
 

Joaquim Geraldo T. Muzy (Teté)        Edson Wilson B. França                                                               
                  Presidente                             1º Secretário 
               
 
Aos onze dias do mês de fevereiro de 2011, às 15 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 em continuidade a 
Sessão Ordinária do dia 10 p. passado que foi suspensa em 
virtude da falta de energia elétrica. Dando seqüência, o Presidente, 
atendendo a solicitação, convidou o Padre Maury para fazer uso 
da Tribuna. Com a palavra o Padre comentou que nas férias de 
janeiro fez a leitura de um livro que contém 456 páginas e 
resumindo o mesmo, preparou uma apostila com 9 páginas e 
ofereceu uma para cada Vereador, disse ainda que a cada ano a 
Igreja católica lança a Campanha da fraternidade com um tema e 
já é a terceira vez que esse mesmo tema volta a reflexão, comentou 
ainda que no ano passado havia se programado para neste ano 
marcar mais presença junto a esta Casa conversando sobre 
assuntos variados, porém como todos já sabem está se despedindo 
de nossa Cidade, e propôs que rapidamente dessem uma olhada 
na apostila que distribuiu e disse que em 2011 a  Campanha da 
Fraternidade o tema é “Fraternidade Vida no Planeta” e o lema é 
“A Criação geme em dores do parto”, e concluiu dizendo que 
podemos perceber que o tema é muito amplo e ao mesmo tempo 
complexo em muitas questões, esclareceu ainda sobre o CONIG 
que é o Conselho das Igrejas Cristãs e disse que são poucas as 
Igrejas no Brasil que assumem esse projeto e havia pensado na 
possibilidade de conversar com todos os pastores das Igrejas 
Evangélicas de Calçado, já que o Conselho assumiu  o desafio de 
falar sobre a questão do desmatamento e do aquecimento global. 
Esclareceu os objetivos, o planejamento, bem como as estratégias 
que serão utilizadas na campanha e pediu a colaboração dos 
Vereadores na criação de leis acerca do tema. Convidou a todos os 
Vereadores para ver, julgar e agir a respeito dessa situação, para 
que no futuro não se sintam culpados por não terem feito alguma 
coisa para ajudar o planeta. Falou ainda da necessidade de 
conservação das nascentes, comentou também sobre o tempo de 
decomposição do lixo que jogamos na natureza, a cada dia que 
passa o clima está mais quente, a água potável está diminuindo, o 
efeito estufa, o degelo da Antártida que poderá promover o 
desaparecimento de muitas cidades, o desmatamento, as 
enchentes, mediante o exposto, questionou como fica Calçado 
diante disso, acredita que a sociedade não pode ficar calada diante 
desta situação. Pediu que o legislativo fizesse um projeto para 
drenar, limpar e preservar o rio Calçado. Com a palavra o 
Vereador Luis Cláudio comentou que já tramita no Senado 
Federal um projeto para que seja incluído na grade curricular da 
educação básica e ensino médio uma disciplina sobre educação 
ambiental e se for aprovado em 2011, no próximo ano já será 



colocado em prática, e sugeriu que enquanto o assunto ainda não 
faz parte da grade curricular que sejam realizadas palestras 
mensalmente a respeito dessa conscientização. O Padre Maury 
comentou que em Calçado ninguém ainda se manifestou, porém 
em Bom Jesus já foi convidado pelos colégios a fazer essas 
palestras. O Vereador Paulinho Beline manifestou sua satisfação 
a respeito da presença do Padre nesta Casa de Leis e falou que 
quando o Padre incentivou aos Vereadores a fazerem projetos, 
acredita que será apenas mais um projeto, porque já existem 
vários, sendo de sua autoria e também de iniciativa de outros 
vereadores, porém falta vontade política de realizar. Comentou 
ainda que apenas um governo municipal fez o desassoreamento do 
Córrego e existe um projeto lindo aqui na Câmara que é um 
serviço de macro drenagem, e se isso realmente for feito com 
certeza será resolvido grande parte das enchentes no município e 
acredita que se for realizado tudo o que foi colocado nesta apostila 
distribuída aos Vereadores será um projeto pioneiro que será 
copiado por outros municípios. Comentou que quando comprou 
um pedaço de terra no Bandeira havia uma nascente de água 
muito pequena, tomou a providência de apenas cercar o local e 
hoje essa água abastece a propriedade vizinha do Sr. Antero e 
serve a Igreja Católica do Bandeira, concluiu dizendo que a 
própria natureza dentro de alguns anos se recupera. Parabenizou 
e agradeceu o Padre Maury por essa iniciativa de grande 
importância. O Vereador José Ailton lembrou que existe o Dia 
Mundial da Água e disse que lecionou durante 20 anos e em todas 
as aulas que dava de qualquer disciplina sempre falava sobre a 
água, afirmou que são agentes formadores de opinião e têm um 
grande desafio pela frente, pois muitas pessoas que não passaram 
por um banco de escola não aceitam que se fale em destruição da 
natureza, um de seus alunos comentou que sua mãe fala em casa 
que jogar o lixo no rio não acaba com os peixes.  O vereador 
acredita que devido aos nossos próprios costumes, nos 
esquecemos e jogamos lixo nas ruas e rios, porém se unir as 
Igrejas e o poder público o resultado será bem melhor, porque 
fazer apenas panfletos e passeatas nas ruas não resolve, pois 
devemos colocar as crianças falando sobre esse assunto dentro de 
casa, conversando nas ruas e debatendo como se fosse uma 
política educacional. Retornando as falas o Vereador Paulinho 
Beline lembrou que foi aprovado por esta Casa um Projeto sobre a 
coleta seletiva, porque a coleta seletiva você começa a fazer dentro 
de casa e acaba ensinando seu próprio filho a separar o lixo do 
lixo, e afirmou que costuma dizer e que inclusive consta em seus 
discursos registrados nos anais desta Casa que o lixo no lugar 



errado é lixo e no lugar certo é luxo, porque ele pode se 
transformar em dinheiro. O lixo é um problema no mundo. O 
Vereador Paulinho Beline falou ainda dos projetos que começam, 
porém não têm um fim, porém acredita que com o empenho do 
Padre Maury e o apoio das outras igrejas com certeza vai dar 
certo. Com a palavra o Padre Maury falou que isso é um desafio e 
que se todos continuarem a bater na mesma tecla daqui a alguns 
anos a coisa pode não melhorar, porque fala-se de projetos que 
começam e não têm fim, devem passar a exigir, porque se os 
Vereadores são aqueles que têm a capacidade de fazer as normas 
e as leis, devem também exigir que elas sejam cumpridas, é uma 
questão de determinação, disse que pensa que os Vereadores 
devem agir de forma mais eficiente e enérgica na execução dos 
projetos, porque não adiante vir para a Câmara discutir, 
esquentar a cabeça fazer os projetos e não dar continuidade. 
Finalizando, o Padre Maury comentou que sua preocupação é 
fazer algo já, agora, não esperar mais, para tentar recuperar um 
pouco dentro de cinco ou dez anos, e que os senhores Vereadores 
não passem na cidade como irresponsáveis que não fizeram nada 
pela situação demográfica do Município. Sugeriu que os 
Vereadores se reúnam e estudem Calçado, apresentem propostas 
concretas do que pode ser feito para melhorar, e como foi dito pelo 
Vereador Paulinho Beline que existem leis aprovadas que não 
foram colocadas em prática a Câmara deve fazer que elas sejam 
executadas, porque a Terra já está gemendo e gritando. O 
Vereador Edson Wilson parabenizou o Padre, agradeceu pela 
palestra e pela conscientização, desejou êxito na nova paróquia e 
deixou a Câmara de portas abertas para o que ele precisar. O 
Presidente agradeceu a presença do Padre e por esse importante 
tema da campanha da fraternidade 2011, que é a vida do planeta 
e disse ainda que considera que a Igreja tem um papel importante 
e que é uma voz muito grande nesse trabalho de conscientização, 
porém entende que é difícil pois nessa Casa também se discute 
muito sobre isso, e finalizando desejou felicidade nos trabalhos na 
nova Paróquia. PEQUENO EXPEDIENTE. Telegrama da Deputada 
Luzia Toledo parabenizando pela posse da nova Mesa Diretora. 
Leitura de diversos ofícios do Ministério da Saúde, informando a 
liberação de recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde 
para pagamento dos seguintes programas: - PAB FIXO 
comp.07/2010 (R$54,00) 08/2010 (R$54,00), 09/2010 (R$54,00), 
11/2010 (R$16.447,50), 12/2010 (R$ 16.447,50) municipal UF 
ES; - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS COMP 
07/2010 (R$ 1.701,00), 08/2010 (R$1.701,00), 09/2010 
(R$1.701,00), 11/2010 (R$19.278,00), 12/2010 (R$19.278,00); - 



CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS COMP 
11/2010 ( R$ 6.600,00) 12/2010(R$6.600,00); - TETO MUNICIPAL 
DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 
HOSPITALAR COMP 11/2010 (R$133.370,02), 12/2010 (R$ 
133.370,02), 12/2010 (R$ 21,39) ; - SAÚDE BUCAL – SB COMP 
11/2010(R$ 6.000,00), 12/2010 (R$ 6.000,00); - PISO 
ESTRATÉGICO – GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS COMP 
09/2010(R$ 394,04) PRODUTOS E SERVIÇOS COMP 09/2010 
(R$ 355,23); - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA COMP 09/2010 (R$ 2.400,00); - PISO ESTRATÉGICO 
– GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS – PRODUTOS E SERVIÇOS 
COMP. 09/2010; SAÚDE DA FAMÍLIA – SF COMP 11/2010 (R$ 
25.600,00); - INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COMP 09/2010 (R$ 
19.278,00), PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
BÁSICA  COMP 11/2010 (R$ 4.660,13) 11, 12/2010 (R$ 
4.660,13); - SAÚDE DA FAMÍLIA – SF COMP 12/2010(R$ 
25.600,00); CAPS COMP 12/2010 (R$ 10.000,00). 
Of./GP/715/10, encaminhando a Lei nº 1.660/2010, que 
“Estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 
2011 e dá outras providências”, sancionada pelo Poder Executivo. 
Of./GP/149/10, encaminhando as Leis abaixo descritas, 
sancionadas pelo Poder Executivo: 1) Lei Complementar nº 
001/2010 que “Altera o Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais do Município de São José do 
Calçado e dá outras providências”; 2) Lei Complementar nº 
002/2010 que “Altera o Plano de Carreira e Vencimentos dos 
Profissionais do Magistério Público do Município de São José do 
Calçado e dá outras providências; 3) nº 1.665/2010, que “Autoriza 
o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo à 
Comissão de Festa do Padroeiro São José”; 4) nº 1656/2010, que 
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda 
de custo à Comissão de Festa da Comunidade Santa Luzia”, 5) nº 
1.657/2010 que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 
conceder ajuda de custo à Comissão de Festa da Comunidade do 
Goiabal”; 6) nº 1.658/2010 que “Altera o Mês de Revisão da 
Remuneração dos Servidores Públicos Municipais”; e 7) nº 
1.659/2010 que “Aumenta o Perímetro Urbano da Sede do 
Município e dá outras providências”. Of./GP/037/2011, 
encaminhando a Lei nº 1.664/2011, que “Concede auxílio 
financeiro de alimentação por dia trabalhado aos servidores da 
Câmara Municipal de São José do Calçado e dá outras 
providências”, sancionada pelo Poder Executivo. 
Of./GP/002/2011, encaminhando as Leis abaixo descritas, 



sancionadas pelo Poder Executivo: 1) nº 1.661/2010 que “Autoriza 
contratações temporárias para atender as Secretarias de 
Educação, Assistência Social, Administração, Transportes, Obras 
e Serviços Urbanos, Agricultura e Meio Ambiente e Gabinete do 
Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Planejamento e 
Finanças”; 2) nº 1.662/2010 que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para a realização 
da grande Cavalgada de São José do Calçado a Piúma”; 3) nº 
1.663/2010, que “Autoriza contratações temporárias para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências”. Of. 
Nº003/11 – Cmdº CIRCULAR, do responsável pelo Comando do 
3º BPM, MAJ QOCPM Hermano Pinto de Oliveira, informando que 
a partir do dia 04 do mês p. passado passou a responder pelo 
Comando do 3º Batalhão de Polícia Militar de Alegre-ES. Convite 
do Sr. Gilson Amaro, Presidente da AMUNES – Associação dos 
Municípios do Estado do Espírito Santo, para participar da posse 
da nova Diretoria da ANAMMA/ES - Associação Nacional de 
Órgãos Municipais de Meio Ambiente, dia 16 de fevereiro, às 
10h30 no Salão das Indústrias, na Cidade de Vitória. Of. Nº 
1694/2010, da Caixa Econômica Federal informando a 
celebração de contrato de repasse de recursos do orçamento Geral 
da União nº 0327099-95/2010/MAPA/CAIXA, que tem por 
finalidade a aquisição de um trator agrícola no Município de São 
José do Calçado, valor repassado por conta do OGU R$ 97.500,00 
(noventa e sete mil e quinhentos reais), valor da contrapartida do 
Município R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Of. Nº 
1697/2010, da Caixa Econômica Federal informando a 
celebração de contrato de repasse de recursos do orçamento Geral 
da União nº 0332555-26/2010/MAPA/CAIXA, que tem por 
finalidade a aquisição de patrulha mecanizada no Município de 
São José do Calçado, valor repassado por conta do OGU R$ 
195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), valor da 
contrapartida do Município R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Of. Nº 
1718/2010, da Caixa Econômica Federal informando a 
celebração de contrato de repasse de recursos do orçamento Geral 
da União nº 0327979-41/2010/MAPA/CAIXA, que tem por 
finalidade a construção de pontes nos distritos do Município de 
São José do Calçado, valor repassado por conta do OGU R$ 
196.400,00 (cento e noventa e seis mil e quatrocentos reais), valor 
da contrapartida do Município R$ 4.008,16 (quatro mil e oito reais 
e dezesseis centavos). Of/SEADH/Nº 019/2011 – Circular - do 
Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, 
encaminhando a esta Casa Relatório de Convênios assinados no 
exercício de 2010 com a Prefeitura e Entidades em funcionamento 



neste município, para ciência da Câmara e demais providências 
que julgar necessárias, principalmente no que tange à fiscalização 
sobre a execução das ações objeto dos Convênios. Of. Nº 
1632/2010 da Caixa Econômica Federal informando a celebração 
do Contrato de Repasse de Recursos do Orçamento Geral da 
União nº 0346712-25/2010/MS/CAIXA, que tem por finalidade 
ampliação das unidades de saúde das comunidades do Divino 
Espírito Santo e Alto Calçado, valor repassado por conta do OGU 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) contrapartida do Município R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). Em seguida o Presidente comunicou 
que devido a outros compromissos, o Vereador José Ailton precisa 
se ausentar da Sessão. ORDEM DO DIA: Of. Nº 598/2010 de 
07/12/2010, do Tribunal de Contas encaminhando a esta Casa 
cópia do Parecer Prévio TC 088/2009, proferido no Processo TC 
3284/2007, que trata de prestação de contas da Prefeitura 
Municipal de São José do Calçado referente ao exercício financeiro 
de 2005. Em seguida o Presidente anunciou que a matéria ficará 
em estudos nas Comissões Permanentes de Justiça e de Finanças. 
Of. do Tribunal de Contas encaminhando a esta Casa cópia do 
Parecer Prévio TC 074/2010, proferido no Processo TC 
2890/2008, que trata de recursos de reconsideração interposto 
pelo Sr. Alcemar Lopes Pimentel referente prestação de contas da 
Prefeitura Municipal de São José do Calçado do exercício 
financeiro de 2006. O Presidente anunciou que a matéria também 
ficará em estudos nas Comissões Permanentes de Justiça e de 
Finanças. Tendo matéria a apresentar o Presidente convidou o 
Vice Presidente, Vereador João Luiz da Silva Simões para 
assumir a Presidência dos trabalhos. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2011, de autoria do Presidente desta Casa 
Vereador Joaquim Geraldo (Teté), que dispõe sobre devolução de 
saldo financeiro da Câmara ao Poder Executivo Municipal no valor 
de R$ 3.000,00(três mil reais). Aprovado por unanimidade com 
exceção do Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) que não se 
encontrava presente no Plenário. O Presidente, Vereador Joaquim 
Geraldo agradeceu ao Vice, e reassumiu Presidência dando 
continuidade aos trabalhos. Requerimento nº 005/2011 de 
autoria do Vereador Osires Anito Teixeira Delatorre solicitando ao 
Sr. Prefeito que providencie o patrolamento da estrada do 
Bandeira, pois desta forma estará atendendo a pedido dos 
moradores. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) registrou 
que em sua opinião não é só essa estrada que necessita ser 
patrolada, mas sim todas as estradas do Município embora, 
iniciaram recentemente, um trabalho com a patrulha mecanizada 
pertencente ao Estado e que se encontra em nosso município, e já 



passaram a máquina na citada estrada, porém fizeram o serviço 
pela metade. Lembrou também que antes as Sessões eram 
transmitidas pela TV Câmara, mas pela ação de pessoas 
inescrupulosas a TV foi tirada do “ar” e disse ser lamentável que 
hoje a Câmara não tem nem a “rádio poste” para estar 
transmitindo a Sessão, e pediu ao Presidente para constar suas 
falas na íntegra, porque uma vez que não tem a TV Câmara e nem 
a rádio poste para que outras pessoas ouçam o que está sendo 
falado na Sessão, então sendo colocado na Ata ainda existem 
pessoas que lêem as Atas e sabem que o Vereador realmente está 
questionando a respeito das necessidades, e quando o Padre falou 
que os Vereadores devem fazer e cobrar os projetos, em sua 
opinião a Câmara só tem autonomia de fazer os Projetos, porém a 
autonomia para executá-los, como é do conhecimento de todos, é 
do Executivo. Comentou ainda que a estrada do Bandeira está tão 
ruim que quebrou o fecho de mola de seu carro essa semana, de 
tanto buraco que tem nessa estrada acabou quebrando três 
molas, mas infelizmente não é só a estrada do Bandeira que está 
ruim, o Município está todo entregue as traças, disse ainda que 
ontem no Bandeira caiu uma pequena barreira e para dar 
passagem na estrada a patrol realizou um serviço de 
aproximadamente 15 (quinze) minutos fazendo um trilho para 
passar carroça e carros pequenos, narrou que a patrol foi até o 
local e só passou a largura da lâmina da patrol, a barreira ficou lá 
do mesmo jeito, por isso afirma que o Município está entregue às 
traças, não tem ninguém acompanhando os patroleiros, e isso é 
uma verdadeira vergonha é jogar dinheiro fora. O Vereador 
Paulinho Beline disse ainda que o Padre deixou umas folhas para 
que os Vereadores lessem e trata-se de críticas que estão fazendo, 
não sabe nem de qual jornal o Padre tirou essas críticas, mas a 
bem da verdade, os dedos das mão não são iguais porque existem 
políticos ruins mas ainda existem políticos bons e pessoas com 
boas índoles e que querem o melhor para os munícipes. 
Finalizando, pediu a permissão do Vereador Osires para 
acrescentar nesse Requerimento que se estenda o pedido para 
patrolamento em todo o Município, porque desta forma estarão 
fazendo de forma coesa para que todos os munícipes sejam 
atendidos, porque considera muito triste ver as kombis 
transportando os alunos dando “pulos” de o aluno sair da 
poltrona de tanto buraco nas estradas, e afirmou que essa 
Administração está uma verdadeira vergonha. Ouvido o Plenário o 
Requerimento nº 005/2011 foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 001/2011, de autoria do Vereador Luis Cláudio 
Castanheira de Moraes solicitando ao Sr. Prefeito que providencie 



a transferência do ponto de ônibus localizado na Rua Francisca 
Teixeira, em frente ao Bar do Jefinho, para mesma rua, porém em 
frente ao Bar Cariocão, sendo ainda construído neste local, uma 
cobertura com bancos, e afixadas placas sinalizadoras e pintura 
com a cor amarela de proibido estacionar. Tal providência se faz 
necessária para melhorar de forma significativa o tráfego de 
veículos neste trecho que é de grande movimento em nosso 
Município. O autor do Requerimento justificou a necessidade de 
tal providência devido o transtorno que tem ocorrido com a parada 
dos ônibus na curva, impedindo a passagem de outros carros, e 
acredita que levando o ponto de ônibus um pouco mais para 
frente de onde hoje está localizado, poderá acabar também com o 
ponto em frente ao Bar do Lenilton, porque não haverá mais 
necessidade, porém é necessário que se faça um ponto de ônibus 
com as devidas acomodações para que os munícipes possam ficar 
um pouco mais a vontade, com sombra e bancos. Disse ainda que 
atendendo a diversos pedidos entrou em contato com o Sr. Prefeito 
que se comprometeu em atender o requerimento. O Presidente 
lembrou que no ano passado também apresentou requerimento 
nesse mesmo sentido devido a necessidade desta mudança de 
local. Ouvido o Plenário, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 002/2011, de iniciativa do 
Vereador Manoel Paulo Pimentel da Silveira (Paulinho Beline) 
solicitando ao Prefeito que informe sobre a aquisição de 200 livros 
do Sr. Pedro Teixeira referente aos volumes 1, 2 e 3 – infanto-
juvenil, e que no mês de dezembro de 2010 foram jogados 
aproximadamente 100 livros na Rua Francisca Teixeira, na 
calçada da residência do Sr. José Ricardo, em frente ao 
Restaurante Cariocão. Ainda o Vereador Manoel Paulo (Paulinho 
Beline), através do Requerimento nº 006/2011, reiterou 
Requerimento nº 109/2010, no qual solicitou ao Sr. Prefeito que 
informasse a esta Casa o valor total da obra de reforma da 
rodoviária Pedro Vieira Filho, bem como da Praça Teófilo Lobo. Na 
oportunidade solicitou ainda que fosse afixada uma placa nos 
locais com seus devidos valores para dar publicidade aos atos 
públicos à população num todo. Com a palavra o autor dos 
requerimentos comentou que foi procurado pelo Sr. Pedro 
Teixeira, que estava muito aborrecido, pois havia vendido 200 
livros para a Prefeitura e que numa noite de dezembro, num dia 
chuvoso, e disse que usaria, abrindo e fechando aspas, palavra do 
próprio Sr. Pedro Teixeira foi “desovado” aproximadamente 100 
livros na calçado do Cariocão e alguém recolheu e no dia seguinte, 
chamou o Pedro Teixeira e devolveu os livros para ele, então ele 
procurou a Secretaria de Educação de Bom Jesus e fez a doação 



desses livros, e disse que ficou muito aborrecido diante disso. 
Então está fazendo esse ofício ao Sr. Prefeito porque se a 
Prefeitura adquire 200 livros e não distribui às Escolas e depois 
são jogados fora trata-se de um verdadeiro descaso com a nossa 
cultura, acredita que livro por pior que seja não se joga fora, e 
depois que lê algum livro e não quer mais guardá-lo, procura doá-
lo, porque através desse livro uma outra pessoa terá a 
oportunidade de adquirir novos conhecimentos, não acha justo 
que se jogue fora. E com relação ao requerimento número 109 de 
10/12/2010 que está reiterando, tomou conhecimento que agora 
o Sr. Prefeito colocou uma placa informando o valor gasto com a 
reforma da rodoviária, mas na obra da Praça Teófilo Lobo teve o 
trabalho de caminhões e retroescavadeira da Prefeitura, de 
pessoas de outra cidade e de outras empresas, e os cidadãos 
perguntam por quanto ficou a reforma da pracinha, diante disso 
perguntou aos vereadores se alguém saberia informar porque ele, 
Vereador Paulinho Beline, não sabe o valor porque o Senhor 
Prefeito juntamente com o Secretário de Obras não quer dar 
publicidade aos atos públicos e não quer colocar uma placa 
informando o valor que está sendo gasto naquela obra, quer que 
fique tudo guardado por debaixo dos panos para que as pessoas 
não fiquem sabendo do preço da obra, e se colocar será depois da 
obra construída, acredita que o certo seria colocar no início da 
obra, porque se houver qualquer questionamento deverá ser feito 
no início da obra e não depois de pronta e citou como exemplo que 
em Bom Jesus do Itabapoana existe uma obra que foi interditada 
pelo Ministério Público porque segundo eles são valores 
superfaturados, mas a Prefeita colocou o valor da obra na placa. 
Ouvido o Plenário os requerimentos acima mencionados foram 
aprovados por unanimidade. Requerimento nº 003/2011 de 
autoria do Vereador José Ailton Cardoso Boca solicitando ao Sr. 
Prefeito reformar o Ginásio de Esporte Nilson Lopes Ramos, em 
Alto Calçado, tendo em vista que todos os banheiros estão sem 
condições de funcionamento, num total de oito (08), existem ainda 
doze (12) lâmpadas florescentes (grande), doze (12) lâmpadas 
florescentes (média), trinta e quatro (34) refletores queimados, 
impedindo a prática de esportes à noite, com várias portas 
totalmente danificadas, sem chave, lavatórios estragados e sem 
água. Ainda o Vereador José Ailton apresentou Requerimento nº 
004/2011, solicitando ao Prefeito que providencie, com urgência, 
a aquisição de novas tampas de bueiros para as ruas de Alto 
Calçado, tendo em vista que existem mais de 20 tampas 
quebradas e a qualquer momento poderá acontecer um acidente. 
Aprovados por unanimidade. O Vereador Paulinho Beline 



observou que infelizmente o autor dos requerimentos teve que se 
ausentar, mas considera justo que seja votado seu requerimento, 
mesmo porque de acordo com a redação do Requerimento o 
Colégio está totalmente às escuras e as aulas já iniciaram e todos 
sabem que o descaso com a Educação é realmente muito grande. 
O Vereador Edson Wilson ressaltou que o Requerimento se refere 
à Quadra de Esportes e não ao Colégio. O Presidente registrou e 
agradeceu a presença do Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de São José do Calçado Sr José Roberto. 
Fraqueada a palavra e de acordo com a inscrição fez uso da 
mesma o Vereador Luis Cláudio que registrou a alegria de dois 
servidores públicos municipais Senhora Ana Creusa Carvalho de 
Oliveira e o Senhor Filomeno Narazé de Oliveira (o Naé) pela 
aprovação de seu filho que participou de quatro provas de 
vestibular e em todas foi muito bem classificado e destacando o da 
UFES para o curso de Direito que ficou em primeiro lugar, trata-se 
de um rapaz que estudou no colégio público de Calçado e no 
Técnico Agrícola de Bom Jesus. Na oportunidade, o Vereador Luis 
Cláudio registrou ainda que o jovem Rodolfo Costa de Almeida, 
filho do ex-Secretário de Saúde de Calçado, também foi bem 
classificado no curso de Agronomia na UFES e conseguiu ficar 
dentro da quantidade de vagas no concurso do IDAF. Na 
seqüência das falas usou a palavra o Vereador Paulinho Beline 
que endossou as falas do Vereador Luis Cláudio, pois o filho do 
Naé é seu afilhado, e é motivo de muito orgulho, pois é filho de 
pessoas humildes, estudou em colégio público, não freqüentou 
nenhum cursinho e teve esse brilhante resultado. Mudando de 
assunto o Vereador Paulinho Beline comentou a respeito da 
presença do Padre Maury que fez uma brilhante explanação, deu 
algumas “alfinetadas” também porque “o bom é ser ferrão e o ruim 
é ser o boi”, mas em sua opinião a Câmara deve se mobilizar e 
tentar fazer alguma coisa em prol do Município porque de outra 
forma a coisa pode ficar de mal a pior, mas o Padre entregou esse 
jornalzinho e falou que era para dar gargalhadas, porém acredita 
que o que está escrito não serve para dar gargalhadas, mas sim 
para chorar porque de início está escrito que o salário do professor 
municipal é de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), mas já 
tinha se preparado para falar a respeito desse assunto nesta 
sessão, e no dia 11/01/2010 o Sr. Prefeito distribuiu um abono 
para os professores municipais, mas na verdade essa data está 
errada porque isso aconteceu em 2009, porque 2010 findou-se 
agora, e escreveu ainda  “onde uma administração pública 
municipal devolveu aos professores meio milhão de reais” disse 
que é verdade, porque deu R$500.000,00 (quinhentos mil reais) 



dividido em abono para os professores municipais, diante disso o 
Vereador Paulinho Beline perguntou aos Vereadores “os 
professores em 2010 foram os mesmos, os alunos devem ter sido 
menor que em 2009, diferença de 10, 14 ou 18 alunos, então 
perguntou qual foi o valor que os professores receberam de abono 
em 2010?” Em resposta o Vereador Luis Cláudio disse que pelo 
menos os professores efetivos receberam um abono de R$100,00 
(cem reais) mensais, mas não sabe informar se os contratados 
também receberam, logo em seguida afirmou que esse valor não 
veio como abono mas sim como auxílio alimentação que deu um 
valor anual de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), mesmo 
valor que foi dado pelo Estado. Retornando as falas o Vereador 
Paulinho Beline falou que o Vereador Claudinho está querendo 
tapar o sol com a peneira, com todo respeito que tem por ele. O 
Vereador Luis Cláudio se defendeu dizendo que não está 
tentando tapar o sol com a peneira, porém foi o que realmente 
aconteceu. O Vereador Paulinho Beline voltou a dizer que o que 
aconteceu foi que os professores do Estado receberam, mas está 
falando de professores municipais, que infelizmente não 
receberam nem um tostão de abono, aí o Prefeito deu R$100,00 
(cem reais) aprovado por esta Casa de Leis, e vem falar que isso foi 
abono, mas o que esta Casa aprovou foi R$100,00 (cem reais) 
mensais de auxílio alimentação, e o auxílio alimentação é pago 
com receita própria então perguntou se isso foi pago com recursos 
do FUNDEB 60, perguntou também se o Prefeito fez alguma 
vantagem, deu com uma mão e tirou com a outra, e reafirmou que 
na verdade os professores municipais não receberam um centavo 
de abono, e foi colocado no site da Prefeitura que o Prefeito deu 
meio milhão de abono, só que isso ele deu em 2009, em 2010 ele 
não deu nem um centavo, e perguntou aonde foi esse dinheiro do 
FUNDEB, e por que os professores não fizeram jus a esse abono, 
disse ainda que todos estavam esperando ansiosamente por esse 
abono, mas infelizmente o Prefeito não deu e os professores ainda 
estão com o salário defasado, o menor salário do município hoje é 
o salário do professor, o salário base do servidor público 
municipal é de R$550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) enquanto 
que o do professor é de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais) por 
isso afirma que, como Boris Casois costuma dizer: isso é uma 
verdadeira vergonha. Finalizando o Vereador Paulinho Beline 
pediu que fizesse o registro de suas falas em Ata, agradeceu a 
atenção de todos os colegas Vereadores e parabenizou o 
Presidente pela forma como conduziu esta 1ª Sessão Ordinária. 
Ainda seguindo a seqüência da inscrição, usou a palavra o 
Vereador Edson Wilson, que nesta primeira sessão ordinária do 



ano vem registrar que lá se foi a metade do mandato dos 
Vereadores desta Casa e também da administração, observou que 
passa rápido, e já estamos entrando na segunda metade desses 
mandatos e gostaria de externar a satisfação de fazer um balanço 
positivo do trabalho desta Casa, assim como também faz um 
balanço positivo das conquistas que o povo brasileiro 
merecidamente tem conseguido nesses últimos anos. Registrou 
ainda a presença do Sr. Kleber, do Sr. Lino, do Presidente do 
Sindicato que por sua vez tem uma função importante de estar 
desenvolvendo trabalhos em prol de uma categoria sofrida, mas de 
uma importância fundamental para o desenvolvimento do nosso 
País, do nosso Estado e daqui da nossa Cidade. Comentou que 
veio de Brasília ontem e que por isso perdeu a recolocação do 
nosso principal patrimônio político, o Presidente Lula que foi 
recolocado a condição de Presidente de Honra do Partido dos 
Trabalhadores, mas tinha a obrigação aqui em nosso Município e 
tem sua responsabilidade, então assim como ainda não se 
ausentou de nenhuma sessão ordinária não seria a primeira do 
exercício do ano de 2011 e sua 1ª sessão ordinária como 
Secretário desta Casa ao lado do Presidente Joaquim Geraldo 
(Teté) que iria se ausentar, e disse ainda que o Partido dos 
Trabalhos completou ontem seus 31 (trinta e um) anos de 
existência, foi uma festa muito bonita, noticiada em todos os 
meios de comunicação com a presença da nossa Presidenta Dilma 
Roussef, porém o mais importante disso são as avaliações que 
agora após as eleições de 2010 se faz do Governo e do legado do 
Presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores e de toda a coalizão 
que apoiou seu governo e que agora permanece no governo da 
Presidenta Dilma, tendo o parceiro da Coligação o PMDB que está 
na condição de Vice Presidente deste projeto junto com o PSB, 
PDT, PR, PC do B e outros Partidos vem fazendo transformações 
importantes na vida das pessoas. E o que observa no dia-a-dia é a 
esperança do povo brasileiro nas perspectivas de melhora que 
foram criados nesses dois últimos mandatos de uma gestão 
otimista e com muita alegria que foi coordenada pelo Presidente 
Lula, e indicou a todos que assistam ao Globo Repórter de hoje 
aonde a Rede Globo finalmente se rende ao avanço que o povo 
mais pobre, aqueles mais necessitados estão tendo nesta década 
que findou em 2010, são pessoas mais simples tendo condições de 
melhores trabalhos, tendo acesso com maior facilidade a 
Educação, projetos como o Pro Uni e as cotas que alguns criticam 
porque estão finalmente disputando espaço com os pobres e disse 
que fica muito feliz e cheio de orgulho quando vê o filho de um 
calçadense que estudou em escola pública e consegue passar no 



vestibular da UFES num curso de Direito, e isso não é qualquer 
um, mas assim são milhares de brasileiros que estão tendo essa 
oportunidade, disse ainda que apesar de tudo percebe que de fato 
ainda está muito longe do que nós, o povo brasileiro, merecemos, 
mas já foi dado um grande passo no sentido de estar apontando 
para o futuro um país em pleno crescimento, em plena expansão 
mas o que é mais importante com inclusão social, distribuição de 
renda e geração de emprego. Disse ainda que o nosso Estado não 
é diferente, acompanhou de forma acelerada essa expansão e com 
certeza, São José do Calçado numa gestão futura, compartilhada, 
solidária, com maior discussão dos assuntos que de fato 
interessam a nossa sociedade, o crescimento e a conscientização 
de nosso povo também poderemos desfrutar desse avanço que tem 
ocorrido em nosso País e em nosso Estado, que sem dúvida 
nossos munícipes vão alcançar. Desejou que esta Casa tenha um 
ano letivo de muito trabalho, de muita paz e também de muitas 
discussões dos temas importantes, afirmou que sempre diz que as 
divergências são naturais porém devem ser tratadas de forma 
respeitosa, porque é nas divergências, nas contribuições, nas 
críticas e nas sugestões de projetos é que se avança e que se 
constitui uma sociedade mais fraterna, mais libertária e mais 
justa e afirmou que é nesse aspecto que este Vereador que vos fala 
inicia o ano nessa perspectiva positiva, alegre e solícita e 
terminarão o ano com a certeza de ter contribuído, e muito, para 
as políticas públicas de nosso município. Finalizou suas falas 
deixando um grande abraço a todos os presentes, aos funcionários 
da Casa, esperando que consiga exercer mais este ano junto aos 
munícipes de forma bem melhor que os anos anteriores. 
Finalizando o Presidente desta Casa agradeceu a cada 
companheiro que compareceu a Sessão de ontem, que não pode 
ocorrer devido à falta de energia e hoje estão aqui novamente 
participando desta Sessão. Agradeceu ainda a presença do Sr. 
Kleber e do Sr. Celino que também estiveram aqui na Sessão de 
ontem. Reportou-se ao Vereador Paulinho Beline, Presidente da 
Comissão de Justiça, lembrando que entregou os Pareceres 
prévios do Tribunal de Contas a respeito da prestação de contas 
da Prefeitura para que fique em estudo nas Comissões de Justiça 
e de Finanças. Comentou ainda que fica muito preocupado 
quando vai assumir algum cargo, mas Deus tem lhe abençoado 
muito, também agradeceu a compreensão dos companheiros, pois 
é uma experiência nova estar assumindo a Presidência desta 
Casa, mas se sente muito feliz pela colaboração de todos e 
pretende fazer um trabalho com companheirismo, muito diálogo e 
entendimento, disse ainda que já está providenciando a aquisição 



de novos microfones, melhorando o sistema de som, está 
modernizando o sistema de informática adquirindo novas 
máquinas a fim de também melhorar a estrutura dos trabalhos, 
agradeceu ainda o companheirismo e a parceria de todos os 
funcionários. Comentou ainda que havia preparado um 
anteprojeto de lei para ser apresentado nesta Sessão aumentando 
o prazo da licença maternidade de 90 para 180 dias, mas já 
existia um anteprojeto de autoria do Vereador Luis Cláudio que foi 
apresentado no ano de 2009, por isso o retirou de pauta e espera 
que o município realmente venha a se adequar. Comentou que 
sofreu algumas críticas pelo fato de nesta Sessão não estar 
funcionando a “rádio poste”, porém está verificando a legalidade 
dessa transmissão e prefere aguardar o resultado. Parabenizou 
também o Sr. Dorismar e toda sua família pela inauguração de 
seu frigorífico, no mês de dezembro de 2010 em Bom Jesus do 
Itabapoana e pediu a Chefe de seu Gabinete, que envie ofício com 
esta finalidade. Em sua opinião isso poderia ter acontecido em 
Calçado, porque a Prefeita Branca que doou o terreno para a 
construção desse frigorífico, tendo em vista a quantidade de 
empregos que foram gerados, o nosso Prefeito poderia também 
promover essas doações para nossos empresários visando à 
geração de empregos. Nada mais havendo a relatar,                                
o Presidente encerrou os trabalhos da presente Sessão. E eu, 
Edson Wilson Bernardes França, 1º Secretário, para constar, 
lavrei a presente Ata que está devidamente assinada.  
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