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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-12ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
 
Aos dez (10) 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 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, 
abençoando os trabalhos da noite. Em seguida o Presidente 
determinou ao 1º Secretário proceder a leitura do PEQUENO 
EXPEDIENTE: Of./PGM/077/2011 do Procurador do Município, 
Dr. Douglas Marchiori Rodrigues, encaminhando a Lei abaixo 
descrita, devidamente sancionada pelo Sr. Prefeito: nº 
1.686/2011, que “Autoriza a criação do Conselho Municipal dos 
Direitos das Mulheres (CMDM), sua organização e dá outras 
providências”. Of./PGM/072/2011 do Procurador do Município, 
Dr. Douglas Marchiori Rodrigues, encaminhando as Leis abaixo 
descritas, devidamente sancionadas pelo Sr. Prefeito: nº 
1.682/2011, que “Dispõe sobre autorização Legislativa para 
aquisição e distribuição do livro “As Crônicas do Padre Ênio”, para 
rede pública de ensino, entidades organizadas, Bibliotecas e dá 
outras providências”; nº 1.683/2011, que “Altera o artigo 1º da 
Lei nº 1.336/2005, que concede a Academia Calçadense de Letras 
subvenção mensal”; nº 1.684/2011, que “Dispõe sobre a 
Ratificação do Protocolo de Intenções de Criação do Consórcio 
Público do Território do Caparaó de acordo com a Lei 
11.107/2005 e dá outras providências”; nº 1.685/2011, que 
“Dispõe sobre a prorrogação da licença-maternidade para as 
servidoras públicas municipais, contratadas, comissionadas da 
Prefeitura Municipal de São José do Calçado e da Câmara 
Municipal de São José do Calçado, por mais 60 (sessenta) dias, e 
dá outras providências”. Ofício dos Correios informando sobre o 
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sistema de postagem eletrônica, bem como seus benefícios.       
DE SAÚDE, comp. 06/2011, valor R$ 20.250,00; - CEO – Centro 
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. 06/2011, valor R$ 6.300,00; 
AGENTES COMUNITÁRIOS de Especialidades Odontológicas, 
comp. 06/2011, valor R$6.600,00; - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, comp. 
07/2011, valor R$ 136.567,64; - SAÚDE DA FAMÍLIA, comp. 
06/2011, valor R$ 26.800,00. Of. Circular nº 45/2011 do 
Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome 
comunicando a transferência de recursos destinados à 
Manutenção dos Serviços de Ação Continuada: - PBF, comp. 
05/2011, valor R$4.500,00; - PBVII, comp. 05/2011, valor 
R$1.000,00, - PROJOVE/M-PBVI, comp. 02/2011, valor 
R$6.281,25; - PROJOVE/M-PBVI, comp. 02/2011, valor 
R$6.281,25; - PVMC, comp. 05/2011, valor R$ 5.000,00. 
Comunicado nº CM 088088/2011 do Ministério do 
Desenvolvimento da Educação informando a liberação de 
recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: - 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL, valor R$ 
5.868,00; - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/EJA, valor R$240,00; - 
PNAE/CRECHE, valor R$1.728,00; - ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR/PRE-ESCOLA, valor 1.506,00; - PNAT, valor 
R$5.085,65; - PNAT, valor R$371,42; - PNAT, valor R$1.885,69. 
Comunicado nº CM 088089/2011 do Ministério do 
Desenvolvimento da Educação informando a liberação de 
recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: - 
PDDE valor R$7.000,00; - PDDE valor R$1.833,00. Comunicado 
nº CM 088090/2011 do Desenvolvimento da Educação 
informando a liberação de recursos financeiros destinados a 
garantir a execução de Programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação: - PDDE valor R$7.000,00. 
Informativo da Câmara dos Deputados, de diversos Recursos do 
Orçamento da União pagos ao Município. Comunicado nº CM 
066671/2011 do Desenvolvimento da Educação informando a 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 
de Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação: - QUOTA valor R$17.930,14. Comunicado nº CM 
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140524/2011 do Desenvolvimento da Educação informando a 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 
de Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação: - QUOTA valor R$18.191,30. Comunicado nº CM 
112033/2011 do Desenvolvimento da Educação informando a 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução 
de Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação: - PDDE valor R$2.371,20; - PDDE valor R$500,00. 
Comunicado nº CM 112030/2011 do Desenvolvimento da 
Educação informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de Programas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação: - PDDE valor R$1.947,00. 
Comunicado nº CM 112034/2011 do Desenvolvimento da 
Educação informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de Programas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação: - PDDE valor R$1.938,60. 
Comunicado nº CM 112032/2011 do Desenvolvimento da 
Educação informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de Programas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação: - PDDE valor R$3.666,00. 
Comunicado nº CM 112031/2011 do Desenvolvimento da 
Educação informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de Programas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação: - PDDE valor R$1.137,80; - 
PDDE valor R$192,00. Informativo da Câmara dos Deputados, 
de diversos Recursos do Orçamento da União pagos ao Município. 
Convite dos Poderes Executivo e Legislativo de Bom Jesus do 
Norte e da Cavil para participar das Festividades comemorativas 
da Festa de Agosto e 51ª Expocavil, nos dias 11 a 15 de agosto do 
corrente ano. Ofício dos Vereadores Boca, Luis Cláudio e Paulo 
Sérgio reiterando que constituem a bancada de apoio ao Governo 
Municipal, requerem também que lhes seja deferida, 
imediatamente, as prerrogativas e direitos inerentes à atividade 
parlamentar, requerem ainda que seja declarado por ato formal da 
Presidência da Câmara que os Vereadores signatários compõem a 
bancada governista, e que o Vereador José Ailton Cardoso Boca 
seja declarado no mesmo ato como líder do Prefeito Municipal 
perante esta Casa de Leis, finalmente requerem que o ato formal 
seja publicado no órgão de imprensa oficial, bem como no átrio 
desta Casa de Leis. O Presidente atendendo a solicitação dos 
Vereadores registrou nos anais desta Casa a indicação do 
Vereador José Ailton Cardoso Boca como líder do Prefeito. Com a 
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palavra o Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) esclareceu 
que é o Prefeito quem indica qual o Vereador será líder, porém de 
acordo com esse ofício os próprios Vereadores estão se auto 
denominando e se autorizando a ser o líder, essa Casa não tem 
poderes para estar nomeando quem quer que seja como liderança. 
O Presidente esclareceu que também achou estranha a forma 
como foi redigido o ofício porque não é de competência da 
Presidência desta Casa publicar ou indicar qualquer Vereador 
para ser líder do Prefeito. O Vereador Boca concordou com o que 
foi falado e pediu que fossem retirados os termos utilizados no 
ofício. O Vereador Edson Wilson registrou que o Partido dos 
Trabalhadores aqui nesse Município deliberou em sua Executiva e 
depois em seu Diretório que não faz parte da base do Governo do 
Executivo Municipal. O Vereador Boca esclareceu que perante o 
Partido não, mas estão apoiando o Governo Municipal durante 
todo seu mandato. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 
012/2011, que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da 
Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências”, que estava 
em estudo. Com a palavra o Vereador Manoel Paulo (Paulinho 
Beline) pediu que registrasse em Ata que o ofício que encaminha a 
LDO foi assinado pelo Chefe de Gabinete e o Prefeito não rubricou 
nenhuma folha do Projeto só assinou a última folha, porque essa 
Casa aprovando esse Projeto hoje e voltando para o Executivo se 
alguém quiser trocar alguma folha, pode trocar que ninguém vai 
reparar porque não tem nenhuma rubrica do Prefeito, em sua 
opinião o certo seria devolver esse projeto para que o Prefeito 
rubricasse todas as folhas, antes da votação desta Casa. E deixou 
a critério do Presidente desta Casa, esclarecendo que essa votação 
já está com atraso, pois a Prefeitura precisa desse projeto 
aprovado para providenciar o orçamento. O Presidente informou 
que os demonstrativos estão assinados pelo Secretário Municipal 
de Planejamento e Finanças e pelo Técnico Contábil. O Presidente 
esclareceu que segundo a Assessoria Jurídica da Casa não tem 
nenhum problema a forma como está. Ouvido o Plenário o Projeto 
de Lei nº 012/2011 foi aprovado por unanimidade. 
OF/GP/360/2011, do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto 
de Lei nº 026/2011. Projeto de Lei nº 026/2011 que “Autoriza 
o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder aumento 
dos vencimentos salariais dos Agentes Comunitários de Saúde 
– ACS”. Aprovado por unanimidade. O Vereador Luis Cláudio 
anunciou que provavelmente em outubro será encaminhado para 
esta Casa um Projeto de Lei melhorando o salário dos Agentes de 
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Endemias como também um projeto pedindo autorização para 
correção do salário dos cargos Comissionados do 2º e 3º escalão 
que são os Chefes de área e os Chefes de Departamento. O 
Vereador Boca comentou que seria interessante esta Casa 
provocar uma discussão importante porque há muitos anos se 
paga os agentes de saúde e o INSS é pago pela Prefeitura essa 
discussão seria para que o Governo Federal fizesse a 
complementação do INSS. O Vereador Luis Cláudio falou que o 
Governo Federal manda o recuso para pagamento do salário, e 
não vem para as rescisões dos contratos que são feitas no final do 
ano e nem para o INSS. O Presidente lembrou que tinha uma 
contrapartida do Estado que não está sendo feita por isso ficou a 
cargo do Município. O Vereador Boca pediu ao Presidente para 
pedir ao Assessor Jurídico da Casa que elabore um projeto para 
ser assinado por todos os Vereadores para ser encaminhado aos 
Deputados. O Presidente afirmou que será elaborado para a 
próxima Sessão. Ouvido o Plenário o Projeto de Lei nº 026/2011 
foi aprovado por unanimidade. OF/GP/PMSJC Nº 361/2011, 
do Prefeito Municipal, comunicando o VETO a emenda ao 
Projeto de Lei 019/2011, 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”, em razão de vícios de 
inconstitucionalidade. Ouvido o Plenário o VETO obteve 04 
(quatro) votos favoráveis dos Vereadores Luis Cláudio, Osires, 
Paulo Sérgio e Boca; 02 (dois) contra dos Vereadores João Luiz e 
Manoel Paulo; e 02 (duas) abstenções dos Vereadores José Poubel 
e Edson Wilson, ficando, portanto, mantido o VETO. Projeto de 
Lei nº 027/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a transferir a data da festa do Município. O 
Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) sugeriu a devolução do 
Projeto porque para o Prefeito realizar uma festa independe de 
autorização desta Casa, em sua opinião o Prefeito pode mudar a 
data da festa do Município através de Decreto, não há necessidade 
de aprovação da Casa. O Vereador acrescentou que fazer festa ou 
não no Município é de competência exclusiva do Prefeito, não há 
necessidade de apoio da Câmara. O Vereador Boca comentou que 
acredita que o Prefeito não agiu de forma errada, ele pode fazer 
por Decreto, mas é importante participar a Câmara porque os 
Vereadores fazem homenagens na festa, porque se ele faz por 
Decreto e não passa nada por esta Casa, os Vereadores poderão 
questionar que ele não deu satisfação a Câmara. O vereador 
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Manoel Paulo falou que ele poderia fazer por Decreto e enviar um 
ofício informando a Câmara, sendo assim voltou a sugerir ao 
Presidente a devolução do Projeto. O Presidente consultou o 
Plenário e ficou decidido deixar o projeto em estudo na Comissão 
de Justiça. OF/GP/371/2011 encaminhando o Projeto de Lei nº 
028/2011. Projeto de Lei nº 028/2011 que “Autoriza o Chefe 
do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para 
a Associação “Esperança Viva” da Comunidade da Alegoria”. 
Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de 
Constituição e Finanças ao Processo nº 0174/2011 que analisa 
o balancete e termos de verificação de caixa do 1º e 2º bimestres 
de 2011, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de São José do Calçado-ES (IPESC) votando pela 
regularidade do mesmo. Aprovado por unanimidade. Of. 
075/2011 do IPESC encaminhando os Balancetes e termos de 
verificação de caixa dos meses de maio e junho do corrente 
ano (3º bimestre de 2011). Em estudo na Comissão de Finanças. 
Tendo matéria a apresentar o Presidente passou a direção dos 
trabalhos ao Vice-Presidente Vereador João Luiz e no Plenário 
apresentou Projeto de Resolução nº 007/2011 que dispõe 
sobre a transferência de local para a realização da Sessão 
Solene da Câmara Municipal de São José do Calçado-ES para 
entrega de Honrarias. Aprovado por unanimidade. Projetos de 
Decretos Legislativos de autoria do Presidente desta Casa, 
Vereador Joaquim Geraldo, outorgando as seguintes honrarias: 1) 
Placa Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher a Srª 
Francisca Teixeira de Rezende Moraes; 2) Medalha do Mérito 
Pedro Vieira Filho a Srª. Regina Lúcia de Rezende Feres Teixeira; 
3) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho a Srª. Oziléia Freitas da 
Silva; 4) Título de Cidadão Benemérito ao Pastor Joel Ludgero de 
Almeida; 5) Título de Cidadão Benemérito ao Sr. João Teixeira de 
Abreu; 6) Título de Cidadão Calçadense Ausente ao Sr. Marlon de 
Souza Moreira; 7) Título de Cidadã Calçadense Ausente a Srª. 
Maria do Carmo Abreu Teixeira; 8) Título de Cidadão Calçadense 
ao Sr. Kléber Cousaquivite de Amorim; 9) Título de Cidadão 
Calçadense ao Sr. Luis Cláudio dos Santos Vidigal; 10) Moção de 
Aplauso a Drogaria Lumafarma; 11) Moção de Aplauso aos 
Cantores Evangélicos Oldair e Joziel; 12) Placa Comemorativa ao 
Dia Internacional da Mulher a Srª Maria Blandina Gomes Bareli. 
O Presidente em exercício submeteu os Decretos à votação e os 
mesmos foram aprovados por unanimidade. Retornando a 
Presidência dos Trabalhos o Vereador Joaquim Geraldo deu 
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continuidade a Sessão. Projetos de Decretos Legislativos de 
autoria do Vereador Edson Wilson outorgando as seguintes 
honrarias: 1) Medalha do Mérito José Vieira de Rezende ao Sr. 
Edis Theodoro França; 2) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho ao 
Sr. João Batista Rodrigues; 3) Medalha do Mérito Pedro Vieira 
Filho ao Sr. Carlos Elpídio Pinheiro da Silveira; 4) Título de 
Cidadão Calçadense Ausente ao Sr. Luis Cláudio Raggi Gomes; 5) 
Título de Cidadão Calçadense Ausente ao Sr. Jean Mendonça 
Tatagiba; 6) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Rodrigo Coelho 
do Carmo; 7) Moção de Aplauso ao Sr. Sebastião Miguel Martins; 
8) Título de Cidadão Benemérito ao Sr. Aristão Roberto Nunes de 
Abreu; 9) Moção de Aplauso ao Sr. Antonio Amaro de Souza 
Jonas; 10) Placa Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher a 
Srª Joana Darc Ferreira de Oliveira; 10) Placa Comemorativa ao 
Dia Internacional da Mulher a Srª Ivanilce Péres França; 11) 
Título de Cidadão Benemérito ao Pastor Luiz Carlos de Souza; 12) 
Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Jeferson Ferreira da Silva. O 
Presidente submeteu os Decretos a votação e os mesmos foram 
aprovados por unanimidade. Projetos de Decretos Legislativos 
de autoria do Vereador José Poubel outorgando as seguintes 
honrarias: 1) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho ao Sr. José 
Maria Pimentel; 2) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho ao Sr. 
José Maria de Carvalho Neto; 3) Medalha do Mérito José Vieira de 
Rezende ao Sr. Desembargador Dr. Annibal de Rezende Lima; 4) 
Título de Cidadão Benemérito ao Sr. Odair José Escramozine 
Martins; 5) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Fabiano Pimentel 
Bino; 6) Título de Cidadão Calçadense Ausente a Srª. Joselane 
Bolelli Pereira Cardoso; 7) Título de Cidadão Calçadense ao 
Senador Magno Pereira Malta; 8) Placa Comemorativa ao Dia 
Internacional da Mulher a Srª. Marilene de Fátima Borges; 9) 
Placa Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher a Srª Jussara 
Maria Bolelli Cardoso; 10) Moção de Aplauso a Srª. Nathália 
Souza da Silva Campos; 11) Moção de Aplauso ao Sr. Geraldo 
Gregório Nascimento. Aprovados por unanimidade. Projetos de 
Decretos Legislativos de autoria do Vereador Paulo Sérgio 
Simões outorgando as seguintes honrarias: 1) Medalha do Mérito 
Pedro Vieira Filho ao Sr. José Carlos Rodolfo; 2) Medalha do 
Mérito José Vieira de Rezende ao Dr. Felipe Bertrand Sardenberg 
Moulin; 3) Título de Cidadã Benemérita a Srª. Maria Lúcia Soares 
Fegali; 4) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Odenir Alves da 
Rocha; 5) Título de Cidadão Calçadense ao Sr. Deyvison da Silva 
Simões; 6) Título de Cidadão Calçadense Ausente ao Sr. José 
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Campelo; 7) Placa Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher 
a Srª. Marinete Cravinho de Carvalho Oliveira; 8) Placa 
Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher a Srª Maria da 
Penha Dutra Pires; 9) Moção de Aplauso ao Sr. Luiz Carlos Daver 
de Souza; 10) Moção de Aplauso ao Pastor Manoel Alves Teixeira; 
11) Título de Cidadão Benemérito ao Sr. Ademilson do Vale Lins; 
12) Título de Cidadão Calçadense Ausente ao Sr. Adão Nazareno 
Lopes Silva; 13) Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho a Srtª. 
Maria Augusta Simões. Aprovados por unanimidade. 
Requerimento nº 057/2011, de autoria do Vereador Manoel 
Paulo Pimentel da Silveira (Paulinho Beline) solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal informações sobre o contrato com a Empresa 
que realizou a reforma da Capela Mortuária Elpídio Diogo, ou seja, 
Edital de publicação da licitação, ata, mapa de apuração das 
ofertas e homologação, ou outro meio que tenha sido utilizado pela 
administração para contratação de tal empresa, bem como 
encaminhamento na íntegra de cópias do contrato e do processo 
de pagamento.  Ainda o Vereador Manoel Paulo apresentou os 
seguintes requerimentos ao Sr. Prefeito Municipal: 1) nº 
058/2011, solicitando informações sobre o contrato com a 
Empresa A.M.S. ME, ou seja edital de publicação da licitação, ata, 
mapa de apuração das ofertas e homologação, ou outro meio que 
tenha sido utilizado pela administração para contratação de tal 
empresa, bem como encaminhamento na íntegra de cópia do 
Pregão Presencial nº 015/2011, do Contrato 258/2011 e do 
processo de pagamento;  2) nº 059/2011, solicitando informações 
sobre o contrato com a Empresa Rodrigo Baptista de Oliveira, ou 
seja, a Dispensa de Licitação constante no Processo nº 043/2011, 
que culminou com a realização do contrato nº 081/2011, desta 
forma solicito cópia na íntegra do contrato e do processo de 
dispensa descritos acima e também cópia do processo de 
pagamento; 3) nº 060/2011, solicitando informações sobre o 
contrato com a Empresa Freitas e Freitas Advogados Associados, 
ou seja, ou seja edital de publicação da licitação, ata, mapa de 
apuração das ofertas e homologação, ou outro meio que tenha 
sido utilizado pela administração para contratação de tal empresa, 
bem como encaminhamento na íntegra de cópia da Carta Convite 
nº 013/2011, do Contrato 252/2011 e do processo de pagamento;  
nº 061/2011 solicitando informações sobre o contrato com a 
Empresa Rodrigo Baptista de Oliveira, ou seja edital de publicação 
da licitação, ata, mapa de apuração das ofertas e homologação, ou 
outro meio que tenha sido utilizado pela administração para 
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contratação de tal empresa, bem como encaminhamento na 
íntegra de cópia do Pregão Presencial nº 015/2011, do Contrato 
257/2011 e do processo de pagamento. Todos os requerimentos 
de autoria do Vereador Manoel Paulo foram assinados também 
pelos Vereadores José Poubel, Osires, Edson Wilson e pelo 
Presidente da Casa. Aprovados por unanimidade. Requerimento 
nº 062/2011, de autoria do Vereador João Luiz da Silva Simões 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que encaminhe a esta Casa 
cópia do contrato de assessoria jurídica do Dr. José Constantino 
Mazzoco e do Dr. João Hilário Lievore de Brandão realizados entre 
janeiro a abril de 2009. Aprovado por unanimidade. O 
Presidente franqueou a palavra, e seguindo a ordem de 
inscrição concedeu a mesma ao Vereador Manoel Paulo, que 
pediu que ficasse registrado nesta Casa seus parabéns a todos os 
advogados do Município, em especial ao Assessor jurídico desta 
Casa Dr. Leandro pelo dia 11 de agosto, que é consagrado dia do 
advogado. Agradeceu a todos os Vereadores que endossaram seus 
requerimentos, e a Deus por mais esta oportunidade de poder 
participar desta Sessão. Com a palavra o Vereador Edson Wilson 
comentou que esteve presente em nosso Município o Secretário de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Direitos Humanos, Rodrigo 
Coelho, que também é suplente de Deputado Estadual e 
companheiro de Partido para lançar o Programa do Governo 
Estadual chamado “Incluir”, programa este que vem em direção ao 
programa lançado pela Presidente Dilma no início do governo 
denominado “Brasil sem miséria” e o que está sendo colocado 
como desafio para todos é acabar de vez com a miséria extrema do 
nosso País, é inconcebível num País, como o Brasil, o maior 
produtor de alimentos do mundo, ter pessoas que passam fome e 
essa realidade não está muito longe de nossa cidade, durante o 
governo do Lula, houveram grandes avanços na melhoria de 
qualidade de vida dos brasileiros, mas ainda existe milhões de 
brasileiros na linha da extrema pobreza. Comentou ainda que o 
bolsa família atende mais de 1.500 famílias em nosso município. 
Parabenizou o Governador do Estado, Renato Casagrande, que 
saiu na frente com esse projeto, todos sabem que o Projeto é 
nacional, porém se não houver um envolvimento do Estado bem 
como dos municípios o programa não anda, comentou ainda que 
em nosso município está sendo colocado no CRAS uma equipe a 
disposição, coordenadores do Projeto, assistentes sociais e 
psicólogos para desenvolvimento do Projeto que é procurando e 
indicando para que essas famílias necessitadas procurem seus 
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direitos. Vê com bastante otimismo e acredita que nosso País, hoje 
considerado como 7ª economia do mundo em breve ocupará o 5ª 
ou 4ª lugar trazendo grande orgulho para gerações futuras. 
Retornando as falas o Vereador Manoel Paulo comentou que 
recebeu uma ligação onde a pessoa que não se identificou falou 
que às vezes solicita o carro e o Prefeito juntamente com o 
Secretário Municipal de Saúde vem negando, dizendo que não 
pode arrumar porque esta Casa de Leis e citou o seu nome e do 
Vereador Edson Wilson ficam filmando para que eles não 
transportem as pessoas, sendo assim pediu que suas falas 
ficassem registradas em Ata porque isso não é verdade, porque a 
verdade é que briga porque eles não transportam, em sua opinião 
esse Prefeito não gosta de fazer o serviço social o quanto precisa 
ser feito, a bem da verdade é que ele não esteve presente quando 
da visita do Secretário Estadual de Ação Social, se fez representar 
pelo Chefe do Gabinete, isso demonstra que ele não está 
preocupado com o social de São José e a Câmara briga pelo fato 
dele negar atendimento social as pessoas que tanto necessitam. 
Comentou ainda que hoje foram aprovados 05 requerimentos onde 
ele acaba de contratar assessoria para o Gabinete e para a 
Secretaria de Saúde, sendo que o nosso Município tem 03 
Procuradores além de um advogado atendendo no CRAS, em sua 
opinião isso é dinheiro indo pelo ralo, e infelizmente ele fica 
negando o carro para as pobres das pessoas que necessitam 
dizendo que esta Casa é contrária. O Vereador Manoel Paulo pediu 
que suas falas sejam constadas na íntegra. O Vereador João Luiz 
pediu ao Presidente que encaminhe, através de ofício, cópia do 
ofício da indicação do líder do Prefeito aos Presidentes dos 
Partidos Políticos. 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 25 de 
agosto, numa quinta-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 


