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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-8ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
 
Aos vinte e cinco (25) 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 Oficial do Município. Dando 
início, o Presidente determinou ao 1º Secretário, vereador Edson 
Wilson Bernardes França, proceder à leitura da Ata da Sessão 
Ordinária anterior, que foi aprovada por unanimidade. Logo após 
convidou o Pastor Luiz Carlos para trazer uma palavra de fé, 
desejando que a reunião se transcorra num clima de paz e 
harmonia. Dando continuidade o Presidente determinou ao 1º 
Secretário proceder a leitura do PEQUENO EXPEDIENTE: Leitura 
de diversos ofícios do Ministério da Saúde, informando a 
liberação de recursos financeiros para garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Saúde para 
pagamento dos seguintes Programas: - Agentes Comunitários de 
Saúde, comp 04/2011 valor R$ 19.278,00; - PAB Fixo, comp. 
04/2011 valor R$ 16.447,50; - Programa de Assistência 
Farmacêutica Básica, comp. 04/2011 valor R$ 4.660,13; - Saúde 
da Família comp. 04/2011, valor R$25.600,00; - Saúde Bucal, 
comp. 04/2011 valor R$6.000,00. Of. do Ministério do 
Desenvolvimento da Educação informando a transferência de 
recursos destinados a garantir a execução de Programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, PNATE parcela 002, 
valor R$ 371,42, PNATE parcela 002, valor R$ 1.885,69. Convite 
da Assembléia Legislativa para Seminário sobre a Regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 29 – PEC 29 e Atualização da Tabela 
do SUS, dias 26 e 27 de maio. Convite do Secretario de Estado de 
Economia e Planejamento, Guilherme Henrique Pereira, para 
participar da Audiência Pública do PPA 2012/2015 e do 
Orçamento do Estado 2012, que será realizada dia 26 de maio, no 
Centro Pastoral Monsenhor Pavesi, na cidade de Alegre, com início 
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às 13h e término às 17h. Convite da Igreja Assembléia de Deus 
do Sul do Estado do Espírito Santo, localizada em Alto Calçado, 
para a festividade em agradecimento a Deus pelo 8º aniversário do 
círculo de oração e do conjunto Helchoday, a realizar-se nos dias 
10, 11 e 12 de junho, a partir das 18h. OF/PGM/055/2011 
encaminhando a Lei nº 1.675/2011, que “Autoriza o Chefe do 
Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para a 
comunidade religiosa de Jequitinhonha”, sancionada pelo Sr. 
Prefeito Municipal. OF/PGM/057/2011 encaminhando a Lei nº 
1.676/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal 
a conceder ajuda de custo para a Associação dos Moradores e 
Produtores Rurais do Município de São José do Calçado-ES”, 
sancionada pelo Sr. Prefeito Municipal. Ofício dos Vereadores 
José Ailton Cardoso Boca, Luis Cláudio Castanheira de Moraes 
e Paulo Sérgio Simões expondo e requerendo que na composição 
da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para a apuração 
de supostas irregularidades com relação ao processo licitatório da 
Carta Convite nº 027/2010 não foi obedecida a regra 
constitucional da proporcionalidade, descumprindo o art. 58, § 1º 
da Constituição Federal, como também a Lei Orgânica Municipal e 
o Regimento Interno da Casa, sendo assim requerem seja 
determinada a anulação dos atos até então praticados e o reinício 
dos trabalhos a partir da nova composição da CPI, com 
distribuição de vagas proporcionalmente às bancadas governistas 
e oposicionistas. Despacho do Presidente da Câmara 
demonstrando que a constituição da CPI respeitou todos os 
critérios pertinentes a proporcionalidade partidária conforme 
condiciona a Carta da República, sendo inverídico e sem 
fundamento a alegação dos requerentes, indeferindo o pedido de 
anulação dos atos praticados pela CPI. Of. nº 050/2011, do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 
São José do Calçado-ES (IPESC) encaminhando para apreciação 
desta Casa os balancetes e termos de verificação de caixa dos 
meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente ano (1º e 2º 
bimestres de 2011). O Presidente encaminhou os balancetes 
para estudo nas Comissões de Finanças e de Justiça. ORDEM 
DO DIA: Projeto de Lei nº 016/2011, que “Autoriza o Chefe do 
Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para a 
comunidade religiosa Divino Espírito Santo”. Aprovado por 
unanimidade.  Projeto de Lei nº 017/2011, que “Autoriza o 
Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo 
para a 19ª Cavalgada - Vitória a São José do Calçado”. Aprovado 
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por unanimidade. Projeto de Lei nº 018/2011, que “Autoriza o 
Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo 
para a Comunidade São João Batista - Bandeira”. Aprovado por 
unanimidade. Tendo matéria a apresentar o Presidente 
Vereador Joaquim Geraldo passou a Presidência dos trabalhos 
ao Vice Presidente, Vereador João Luiz, e no Plenário 
apresentou Projeto de Lei nº 002/2011, que “Altera o piso 
salarial para os cargos de Auxiliar Administrativo e Motorista da 
Câmara Municipal de São José do Calçado”. O autor do Projeto 
esclareceu que hoje o piso salarial desses cargos é muito abaixo 
do valor do salário mínimo vigente no País, sua intenção seria a de 
melhorar o salário de todos os servidores, porém a Câmara não 
tem recursos suficientes para isso, por isso o reajuste está sendo 
proposto apenas para três funcionários que estão recebendo 
menos que o salário mínimo. Aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 043/2011, de autoria do Vereador João Luiz, 
solicitando ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa cópia do 
contrato emergencial e do contrato de tomada de preço da 
Construtora Hudlex, empresa que realizou obras de calçamentos 
em nosso Município. Requerimento nº 044/2011, também de 
autoria do Vereador João Luiz, solicitando ao Departamento de 
Inativos e Pensionistas – DIP da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro que encaminhe a esta Casa de Leis cópia da ficha 
funcional do Policial aposentado José Geraldo Rodrigues, e que 
informe se o mesmo encontra-se aposentado por invalidez. 
Aprovados por unanimidade. O Vereador Manoel Paulo 
(Paulinho Beline) apresentou os seguintes requerimentos ao Sr. 
Prefeito: 1) nº 039/2011, solicitando que seja afixada uma placa 
nos locais das obras das pontes que estão sendo construídas na 
Sede de nosso município, com seus devidos valores para que dê 
publicidade aos atos públicos à população; 2) nº 040/2011, 
solicitando a pintura de todos os quebra-molas existentes na Sede 
do nosso Município; e 3) nº 041/2011, da necessidade de 
conceder reajuste salarial aos professores e aplicar o Plano de 
Carreira retroativo ao ano de 2010, pois a perda salarial está em 
torno de 35% (trinta e cinco por cento). Ainda o Vereador 
Paulinho Beline apresentou requerimento nº 042/2011 
solicitando a Secretária Municipal de Educação que encaminhe a 
esta Casa as seguintes informações: - se está sendo cumprida a 
meta do Governo Federal para corrigir os salários dos professores 
do nosso Município e se estão sendo aplicados os 25% das receitas 
na manutenção e no desenvolvimento do ensino; - se estão 
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preenchendo os sistemas de informações sobre o orçamento 
público em educação; - se está sendo cumprido o regime de gestão 
plena dos recursos vinculados para manutenção e 
desenvolvimento do ensino; - e sobre o plano de carreira para o 
magistério com a Lei específica, porque é com base nessas 
comprovações que o MEC avaliará o esforço da administração em 
favor do piso salarial dos professores. Essas determinações foram 
publicadas no Diário Oficial da União nº 44, Portaria nº 213 de 
02/03/2011. O autor dos requerimentos falou da necessidade do 
Executivo em dar publicidade aos atos públicos, comentou ainda 
que é sabido por todos que foram feitas duas cabeças de ponte na 
estrada que dá acesso ao Distrito do Divino Esp. Santo por 
R$60.000,00 (sessenta mil reais) e que oficializou o Sr. Prefeito 
pedindo informações por se tratar de uma obra superfaturada, 
porém até hoje não obteve resposta. O Vereador comentou ainda 
que leu no jornal “A Ordem” que a ponte que foi construída no 
córrego do areia ficou por R$70.000,00 (setenta mil reais) e 
mesmo assim ainda ficou mais barata que as duas cabeças de 
ponte feitas no início do governo, disse ainda que no mesmo jornal 
também pode ler que a ponte dos Linhares, que foi demolida 
recentemente, será construída com recurso do governo Federal por 
aproximadamente R$193.000,00 (cento e noventa e três mil reais), 
em sua opinião não havia necessidade de ser demolida deveria ter 
feito apenas o alargamento da mesma que ficaria muito mais 
barato, mesmo sendo recursos do Governo Federal poderia ter 
economizado porque esse recurso vem dos impostos pagos pelos 
cidadãos, em sua opinião é muito caro e não está havendo 
respeito com o dinheiro público. O Vereador Paulinho Beline falou 
ainda que na Sessão passado fez um requerimento ao Sr. Prefeito 
e pediu aos Vereadores governistas que sensibilizassem o Prefeito 
com relação ao DETRAN de nosso Município que estava 
funcionando na Cidade de Guaçui, e o Sr. Prefeito o respondeu, 
através de ofício, que o DETRAN está funcionando na Praça Carlos 
Barroso. Todos os requerimentos de autoria do Vereador Paulinho 
Beline foram aprovados por unanimidade. Franqueada a palavra 
o Presidente, obedecendo a ordem de inscrição concedeu a mesma 
ao Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline), que fazendo uso da 
mesma apresentou requerimento verbal solicitando a Casa que 
encaminhe ofício ao 2º Sargento Francisco Leonardo 
parabenizando pelos relevantes serviços prestados ao nosso 
município no período de 01 de janeiro de 2001 a 20 de maio de 
2011, portanto foram 10 anos, quando merecidamente recebeu 



 

5 

 

sua aposentadoria, passando para a reserva militar, solicitou 
ainda que após a aprovação seja encaminhado ofício ao 3º 
Batalhão em Alegre, a fim de que não fique só registrado nos anais 
desta Casa de Leis mas também nos anais daquela corporação 
militar. O Vereador Manoel Paulo deixou o requerimento a 
disposição dos colegas que quiserem assinar. Aprovado por 
unanimidade. Voltando a usar a palavra o Vereador Manoel Paulo 
(Paulinho Beline) lembrou que esta Casa aprovou um projeto para 
contratação de servidores para a Prefeitura Municipal e dentre 
esses foram aproximadamente 100 professores, e com relação ao 
concurso público que será realizado em nosso município o Prefeito 
disponibilizou 27 vagas para professores e o restante cadastro 
reserva, diante disto concluiu que 27 é o número da candidatura 
do Sr. Prefeito então ele está fazendo campanha antecipada, pediu 
ao Presidente desta Casa que encaminhe um ofício ao Ministério 
Público dizendo que 27 é o número da candidatura do Sr. Prefeito 
e que foi aprovado por esta Casa de Leis mais de 100 vagas para 
professor, então porquê o Prefeito vai dar o concurso público para 
apenas 27 vagas e porquê o restante ficará em cadastro reserva, 
em sua opinião isso é uma verdadeira vergonha. O Vereador 
Manoel Paulo falou a respeito de uma reportagem sobre uma carta 
que a professora Amanda Gurgel apresentou a Assembléia 
Legislativa de Rondônia e pediu que essa carta fosse registrada na 
íntegra: “texto distribuído pelo Prof. Salatiel Elias de Oliveira. 
Professora Amanda Gurgel falou durante uma audiência pública 
sobre a situação da educação no RN. Esta mulher de coragem 
expôs a sua opinião de uma forma muito educada. O vídeo em que 
a professora Amanda Gurgel fala sobre a realidade da situação dos 
professores no Rio Grande do Norte está virando febre na internet, 
com mais de 100 mil acessos o vídeo está fazendo de Amanda 
Gurgel uma heroína. Amanda Gurgel deixa bem claro que não fez 
isso para focar em sua imagem, mas sim no discurso político, 
afirma também que ficou surpresa com a repercussão que suas 
palavras estão tendo, afinal, todo professore conhece as situações 
que ela cita no discurso. A Educadora Amanda Gurgel em seu 
magnífico discurso esclareceu aos presentes. A REALIDADE DA 
EDUCAÇÃO EM SEU ESTADO (RN), mas que reflete diretamente ao 
nosso País. Infelizmente, os governos, sejam na esfera FEDERAL, 
ESTADUAL ou MUNICIPAL falam, falam, falam, prometem, 
prometem, prometem e não colocam em prática a necessidade do 
Profissional da Educação Brasileira e, ainda, divulgam na mídia 
uma belíssima propaganda estimulando aos nossos jovens a 
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seguirem a carreira de PROFESSOR. Como explanou 
maravilhosamente a educadora em questão, não temos tempo, pois 
o nosso estômago não pode esperar... A fome bate a porta... Como 
dizia o ex-Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva: QUEM 
TEM FOME, TEM PRESSA!!! Não podemos nos deslocar a pé, 
necessitamos de transporte, pois muitos de nós além de 
embarcarem em 03 (três) ou mais conduções (ônibus, trem, metrô, 
barcas, etc.) como a professora Amanda, há lugares que não 
existem linha de ônibus e, em muitos casos, o educador CAMINHA... 
Isso mesmo!!! Vai a pé por dezenas de quilômetros até a escola 
onde trabalha, faça sol ou chuva, frio ou calor. Perdoe-me nossos 
políticos, mas para quem fica sentado no aconchego de seu 
gabinete, escritório ou sala, climatizado (a), é muito fácil falr, 
solicitar ao educador que ESPERE MAIS UM POUCO!!! Mas, a 
realidade não é bem essa. ESPERAR... ESPERAR... ESPERAR... 
Caros colegas, precisamos mudar agora essa situação. Como? Nós 
temos a maior de todas as armas. O Homem é inteligente. Podemos 
pensar e agir. De que forma? Utilizando sabiamente o nosso VOTO. 
Esses que pedem para os educadores esperarem... Nunca irão fazer 
nada por nós. Converse com seus amigos professores, com sua 
família, vizinhos, alunos, colegas de trabalho e façam aquele 
trabalho do beija-flor que em meio um enorme incêndio na floresta, 
durante a fuga desesperada de todos os animais, ela voava até um 
lago próximo e com o seu bico pegava algumas gotículas d’água 
jogava sobre o enorme incêndio e voltava até o lago e, quando se 
deparou com um enorme pássaro que lhe disse: “Beija-flor, você não 
irá SOZINHO conseguir apagar esse incêndio e o beija-flor 
respondeu: “Sei que SOZINHO não irei conseguir apagar o fogo, mas 
estou fazendo a minha parte e se todos se UNISSEM ao meu ato, 
talvez conseguíssemos salvar a nossa floresta”. Então caros 
amigos, façamos como o beija-flor UNIÃO EM PROL DA NOSSA 
CAUSA... DE NOSSA MISSÃO DE EDUCAR E TRANSFORMAR... DO 
SONHO DE SER EDUCADOR... O EDUCADOR é aquele que 
transforma, inova, busca incansavelmente, aprimora, traduz, 
simboliza... É AQUELE QUE REALMENTE FAZ!!!”. O Vereador 
Manoel Paulo disse que com isso gostaria de se reportar aos 
professores de nosso município, que sofrem ganhando um salário 
miserável, disse ainda que o Prefeito fez uma reunião com os 
professores e falou que não poderia dar o aumento retroativo a 
janeiro. O Vereador disse ainda que gostaria de saber porque o 
Senhor Prefeito não aplica todo o recurso que é destinado a 
Educação, em sua opinião é uma verdadeira covardia para com os 
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Professores, sendo assim pediu ao Presidente que encaminhe o 
mais rápido possível o ofício ao Ministério Público com relação ao 
número de vagas para o magistério no concurso público. 
Comentou ainda a respeito do Projeto de Lei enviado pelo Sr. 
Prefeito a esta Casa solicitando ajuda para a Cavalgada, pois a 
cavalgada já é tradição, assim como a festa do município, e pela 
primeira vez na história do município não haverá festa, 
questionou o fato do Prefeito ter concedido ponto facultativo sexta-
feira em homenagem a festa do município, sendo que não teve 
festa o Prefeito poderia ter pelo menos colocado um show na praça 
pública, já que disse que não tem condições de fazer uma festa 
como Calçado merece. O Presidente se comprometeu em 
encaminhar os ofícios solicitados pelo Vereador Manoel Paulo. O 
Vereador Edson Wilson comentou que é desejo de todos os 
calçadenses de que o concurso venha a atender o município, 
dando oportunidade de forma igualitária a todos, como já é sabido 
que houve a licitação, e já se sabe qual é a empresa que vai 
realizar o concurso, perguntou ao Vereador Luis Cláudio se tem 
um indicativo aproximado de quando vai ser a data da realização 
do concurso. O Vereador Manoel Paulo respondeu que será dia 
15 de julho e acrescentou dizendo que tomou conhecimento que 
foi feito um acordo do Prefeito com a Empresa que ganhou a 
licitação e caiu de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil 
reais) para R$ 136.000,00(cento e trinta e seis mil reais), disse 
ainda que na área da Saúde será para 4 vagas, a empresa 
apresentou um valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) e caiu 
para R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). O Vereador lembrou 
que o Executivo também mandou um projeto de lei pedindo 
aumento para os servidores da área de saúde, que também estão 
com seus salários defasados, salários pagos através de convênio, e 
15% (quinze por cento) do recurso do município tem que ser 
empregado na área da Saúde, só que o Prefeito pediu a retirada do 
Projeto, porque ele sabia que a Câmara votaria favorável. O 
Vereador Edson Wilson perguntou ao Vereador Luis Cláudio se 
tem a perspectiva do início das inscrições. Em resposta o 
Vereador Luis Cláudio disse que segundo informação extra-
oficial, será no mês de junho por 15 dias, ainda está sendo 
resolvido se será pela internet ou se terá uma banca no município 
para fazer as inscrições, sugeriu que fosse feito através da banca. 
O Vereador Manoel Paulo comentou que em sua opinião o bom 
seria a banca e a internet porque desta forma estaria sendo feito 
justiça. O Vereador Luis Cláudio esclareceu que sugeriu que 
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fosse feita através da banca porque obriga as pessoas de outros 
lugares a virem a Calçado fazer a inscrição. O Vereador Edson 
Wilson perguntou se o Vereador Luis Cláudio saberia responder 
se está sendo reavaliado o número de vagas a serem oferecidas 
neste primeiro momento. O Vereador Luis Cláudio respondeu que 
não e que será mantido o que foi dito mais o cadastro reserva. O 
Vereador Edson Wilson comentou que independente da questão 
de número de propaganda eleitoral, pode obervar que diante do 
número de contratados o número de vagas oferecido é pequeno, 
até entende a questão do cadastro de reserva, mas na área da 
saúde, por exemplo, está ficando poucas oportunidades e é aonde 
tem um número muito grande de contratados. Disse que percebe 
que o início do próximo ano será tenso, ano eleitoral, pouca vaga 
determinada, cadastro de reserva para tentar se fazer política e 
essa Câmara com a responsabilidade de renovar ou não a questão 
dos contratos existentes, porque a máquina não para. Disse ainda 
que os cargos disponíveis para contratos não estão sendo 
contemplados no concurso, sendo assim, esses cargos não tem 
cadastro de reserva, comentou ainda que sua preocupação é que 
muitos cargos mais simples poderão ser ocupados por calçadenses 
porém os cargos mais sofisticados que requerem uma formação 
melhor atraem pessoas de outros lugares, então o que precisa ser 
visto na realização do concurso são quais os cargos que estão 
sendo oportunizados. O Vereador Luis Cláudio disse que 
recentemente leu uma reportagem no Jornal “Tribuna” que a 
grande dificuldade é encontrar mão de obra qualificada e os 
Prefeitos estão perdendo convênios por não encontrar pessoas 
qualificadas para assumirem os cargos, por isso existem muitas 
contratações, a grande preocupação é com a parte burocrática da 
Prefeitura, colocar gente capaz e no final ajudar a administração. 
O Vereador Manoel Paulo comentou que deveria ser feita uma 
propaganda, pelo menos em nosso município divulgando o 
concurso público e que será não só de 27 vagas para professor, 
mas de 70 vagas, qual o motivo desse cadastro reserva, como 
justifica esse cadastro reserva, e perguntou será que esse Prefeito 
acha que todo mundo é tão bobinho assim que ele vai fazer um 
concurso aonde ele pede 90 a 100 vagas para professor e depois 
faz o concurso só para 27 vagas deixando o restante em cadastro 
reserva e que não vai ser chamado de imediato. Acredita que será 
chamado sim. Ainda o Vereador comentou que o Prefeito vendeu 
as máquinas da Prefeitura por um preço muito inferior ao que 
valia e mesmo assim enviou um projeto para esta Casa solicitando 
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a contratação de tratorista e a Câmara aprovou, porque quer o 
melhor para o município. O Vereador Manoel Paulo comentou que 
em seu entendimento quando a Câmara aprova uma vaga seja ela 
para o cargo que for, uma vez que o Prefeito pediu a vaga ele já 
declarou que existe a necessidade dessa vaga, e ao dar um 
concurso público teria que colocar essas vagas e se não coloca 
100% que colocasse pelo menos 60%, e o Ministério Público 
precisa ter conhecimento da lisura como está sendo feita a coisa. 
O Vereador Edson Wilson comentou que espera que o concurso 
venha de forma a atender e o que preocupa não é só essas 
questões porque tem o futuro do município, cadastro de reserva é 
uma coisa sem limite. O Presidente da Câmara, Vereador 
Joaquim Geraldo, comentou que realmente é preocupante, porque 
quando o Prefeito envia projeto para contratações, a Câmara 
sempre vota no sufoco porque o Executivo sempre manda no dia 
da Sessão, são praticamente 400 contratos que são votados e 
depois faz um concurso com 60 vagas, então é bem complicado de 
se entender. Comentou também a respeito do descaso com a 
agricultura, esteve recentemente no assentamento Florestan 
Fernandes com o gerente de agricultura orgânica da SEAG e os 
produtores rurais reclamavam que não tem incentivo, apoio 
nenhum e a cada dia vemos os pequenos produtores saindo da 
roça porque não tem alternativa e nem incentivo por parte do 
Executivo, quando estava Vereador o Prefeito sempre defendia a 
agricultura e fez campanha eleitoral em cima disso e hoje é 
lamentável ver a situação dos produtores rurais. Falou ainda que 
não tem incentivo na área de esporte e infelizmente vários 
segmentos em nosso Município estão parados por falta de apoio. 
Finalizando o Vereador Edson Wilson agradeceu a todas as 
informações a respeito do concurso e comentou que pensa que 
responsabilidade pressupõe transparência, e aquilo que não tem 
transparência é passivo de suspeição, o ideal é sempre jogar limpo 
até porque o nome administração pública a pessoa está em nome 
do povo, assim como os Vereadores, então quanto mais 
transparência melhor a avaliação desse administrador, tudo o que 
é feito, mesmo que a intenção seja boa, por um determinado grupo 
político que tem interesse naquele momento por um determinado 
resultado, isso não condiz com algumas colocações que estão 
sendo feitas, todos sabem que a administração poderia estar 
fazendo um concurso com um número mínimo como está sendo 
feito, ou com o número máximo, também poderia optar por 
chamar mais ou menos gente que da mesma forma atenderia a Lei 
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de Responsabilidade Fiscal e o concurso valeria por dois anos e na 
medida da necessidade vai chamando e compondo a 
administração. Disse ainda que tudo o que foi falado nesta Sessão 
servirá para incentivar as pessoas a fazerem o concurso, porque 
tem poucas vagas, porém tem o cadastro reserva, já ouviu várias 
conversas onde as pessoas dizem que é carta marcada e sempre 
esclarece que não é assim, incentiva a pessoa a participar e fazer o 
concurso porque quanto mais gente disputar essa vaga mais difícil 
se torna em ter algum arranjo, e espera que o Ministério Público e 
as instituições participem. O Vereador Luis Cláudio comentou 
que a Câmara vai receber um ofício pedindo que indique um 
Vereador para fazer parte da Comissão Fiscalizadora do concurso, 
juntamente com o Promotor de Guaçui, Dr. Gino, também o 
Promotor de nossa Comarca Dr. Ailton e mais alguns membros da 
Prefeitura e do Sindicato dos Servidores. O Vereador Manoel 
Paulo (Paulinho Beline) voltou a falar de sua preocupação a 
respeito dos valores firmados pelo Município com a Empresa 
contratada para executar o concurso público. Diante disto o 
Vereador Luis Cláudio sugeriu ao Presidente da Câmara que 
através do Setor de Compras da Câmara fizesse, pela internet, um 
levantamento desses valores para execução de concurso. 
Finalizando o Presidente agradeceu a presença de todos e a Deus 
por mais um trabalho realizado e informou que próxima Sessão 
Ordinária será realizada no dia 10 de junho, numa sexta-feira, às 
19 horas neste Plenário. 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 
 
 
  
 
 
 
 
                                     


