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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-6ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
 
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril (04) 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 do Município de São José do 
Calçado. 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 com ressalva do Vereador José Ailton que pediu que 
fosse modificada uma palavra em suas falas. O Presidente 
justificou a ausência do Pastor Luiz Carlos que sempre comparece 
as Sessões da Câmara com a finalidade de fazer uma oração, 
porém por compromisso assumido em outra Cidade não pode 
estar presente e em seguida fez uma oração pedindo a Deus que 
abençoe os trabalhos desta noite. Dando continuidade o 
Presidente determinou ao 1º Secretário proceder a leitura do 
PEQUENO EXPEDIENTE: Convite da Câmara Municipal de 
Bom Jesus do Norte para a Sessão Solene para entrega de 
honrarias, dia 29 de abril às 19 horas no Centro Cívico. Convite 
da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá para a 
Solenidade em comemoração ao 23º Aniversário de Emancipação 
Político Administrativa, dia 05 de maio às 17 horas no Plenário 
“Doutor Floriano Guilherme”. Convite do CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial para a Festa do Dia das Mães e Páscoa, dia 
27 de abril às 9 horas. 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 03/2011 
valor R$ 19.278,00; - Saúde da Família comp. 03/2011, valor 
R$25.600,00; - Saúde Bucal, comp. 03/2011 valor R$6.000,00; - 
Programa de Assistência Farmacêutica Básica comp. 03/2011 
valor R$4.660,13. Of. do Ministério do Desenvolvimento Social 
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e Combate a Fome informando a transferência de recursos 
destinados a manutenção dos Serviços de Ação continuada PBF, 
comp. 01/2011, valor R$ 4.500,00. OF. nº 161/2011 do 
Deputado Marcelo Santos informando as seguintes Emendas 
feitas por ele ao Orçamento Estadual para o exercício financeiro 
de 2011, em benefício do Município de São José do Calçado: - 
aquisição de um aparelho de ultrassonografia para o Hospital São 
José; - aquisição de um veículo popular para o Hospital São José; 
- pavimentação asfáltica das estradas que ligam a sede do 
Município às localidades do Bandeira e Água Mineral, as 
comunidades Estrela e Paraíso e as comunidades do Pavão e do 
Campo Alegre; - aquisição de uma retroescavadeira para a 
Associação dos Agropecuaristas do Patrimônio do Divino Espírito 
Santo e aquisição de um trator 4x4 para a Associação de 
Produtores de Leite de Airituba. Of. HECI – Cor. Nº 0347/11 do 
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim encaminhando o 
Relatório de Atividades relativo ao ano de 2010 para conhecimento 
desta Casa. Of. nº 016/11 – Circular, do TEN CEL QOCPM 
Hermano Pinto de Oliveira informando que assumiu o comando do 
3º Batalhão da Polícia Militar em Alegre/ES. ORDEM DO DIA: O 
Presidente comunicou que a Pauta estava trancada devido a dois 
projetos de lei do Executivo que se encontram em estudo na 
Comissão de Justiça, sendo assim perguntou ao Presidente da 
citada Comissão Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) sobre os 
Pareceres, sendo primeiro sobre o Projeto de Lei nº 006/2011 que 
“dispõe sobre a concessão de gratificação para os servidores 
integrantes da Comissão Permanente de Licitação, da Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar e para o Pregoeiro e respectiva 
equipe de apoio”. O Vereador Paulinho Beline disse que de 
acordo com o regimental da Casa a Comissão deveria ter se 
reunido para verificar a opinião de cada um, confeccionar uma Ata 
e o Parecer, porém devido o decorrer do dia-a-dia isso não foi 
possível, e pediu a permissão do Presidente, tendo em vista que a 
Pauta desta Casa nunca esteve trancada e afirmando que não será 
desta vez que ficará, perguntou ao Relator da Comissão Vereador 
Paulo Sérgio qual seria o seu voto. O Vereador Paulo Sérgio 
votou favorável. Em seguida perguntou o voto do Membro da 
Comissão Vereador Edson Wilson, que comentou que se for o 
projeto integral e de acordo com o processo da CPI que está em 
andamento nesta Casa vota contra. O Vereador Paulinho Beline 
disse que também vota contra, porque esta Câmara está lutando 
contra fraudes nas licitações do Município, por isso infelizmente 
também se sente obrigado a votar contra, embora respeitando o 



3 

 

voto do colega Vereador Paulo Sérgio. Disse ainda que para não 
trancar a pauta e com a permissão do Presidente colheu o voto da 
Comissão e agora o Presidente deverá apenas ouvir o Plenário. O 
Vereador Edson Wilson disse que gostaria de deixar claro que o 
projeto de lei está em bloco e se for desmembrado ele terá um 
entendimento diferente, devido o atual momento com relação a 
Comissão de Licitação. O Vereador Paulinho Beline disse que 
concorda com a justificativa do Vereador Edson Wilson porque 
infelizmente o Prefeito manda tudo amarrado e os inocentes 
acabam sofrendo por causa dos pecadores. O Presidente 
consultou ainda ao Presidente da Comissão de Justiça Vereador 
Paulinho Beline a respeito do outro projeto que também está 
trancando a pauta, nº 007/2011 que “Institui programa de 

incentivo ao pagamento de IPTU e outros Tributos para pessoas 
físicas e jurídicas do Município e dá outras providências”. Com a 
palavra o Vereador Paulinho Beline disse que da mesma forma 
consulta o voto do Vereador Paulo Sérgio, Relator da Comissão.  O 
Vereador Paulo Sérgio votou favorável. Em seguida o Vereador 
Paulinho Beline consultou o voto do Vereador Edson Wilson 
Membro da Comissão. O Vereador Edson Wilson comentou que 
neste projeto só falta especificar os prêmios, mas vota favorável. O 
Vereador Paulinho Beline também votou favorável e disse que é 
uma forma de incentivar aos contribuintes para pagarem em dia o 
IPTU e agradeceu o voto dado em Plenário pelos componentes da 
Comissão. O Presidente submeteu a apreciação do Plenário o 
Projeto de Lei nº 006/2011. O Vereador José Ailton esclareceu 
que esse projeto foi rejeitado pela Comissão por isso não pode ir a 
apreciação do Plenário. O Presidente disse que consultou a 
Assessoria Jurídica da Câmara e o mesmo informou que 
independe da decisão da Comissão o Projeto tem que ser levado a 
votação do Plenário. O Vereador José Ailton disse que discorda 
da Assessoria deste Poder Legislativo. O Presidente continuou 
consultando a votação do Plenário sobre o Projeto de Lei nº 
006/2011. O Vereador José Ailton disse que já discordou da 
opinião do Poder Legislativo e não vai nem votar porque a 
Comissão é que decide se a matéria vai a Plenário ou não e se a 
Comissão votou contrário, a matéria perdeu o efeito, disse ainda 
que a Comissão é soberana para dar o Parecer, nem o Parecer foi 
formalizado foi dado o Parecer verbalmente mas a decisão da 
Comissão deve ser respeitada. O Vereador Manoel Paulo 
(Paulinho Beline) disse que como Presidente da Comissão votou 
favorável discordando do voto do Relator e acompanhou o voto do 
Membro, que também votou contrário, sugerindo que fosse ouvido 
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o Plenário, e completou dizendo que está fazendo como Pilatos que 
sugeriu que lavasse as mãos. O Vereador José Ailton disse que 
também está lavando suas mãos porque quem faz o relatório é o 
Relator, e é o Relator quem deveria falar sobre a matéria, mas foi o 
Presidente que opinou, o Relator deveria fazer o relatório e passar 
para o Presidente e para o Membro acompanharem o voto ou não. 
O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) disse que podem 
divergir do voto do Relator, uma vez que esta Casa está 
investigando licitações, as quais sabem que existem falcatruas e 
licitações montadas, por isso não podem votar favorável a dar 
gratificação a uma Comissão que está fazendo a coisa totalmente 
errada, as vezes até independente da vontade deles, lembrou 
ainda que esta Casa montou uma CPI acabou de aprovar um 
Relatório onde ficou provado que existem irregularidades. O 
Vereador José Ailton comentou que hoje participaram de um 
pregão, onde o Vereador Paulinho Beline também estava presente 
e perguntou ao mesmo se achou alguma coisa irregular naquele 
procedimento. Em resposta o Vereador Manoel Paulo (Paulinho 
Beline) disse que achou e irá falar na palavra franqueada. 
Prosseguindo a votação o Presidente perguntou o voto dos demais 
Vereadores, ficando, portanto Projeto de Lei nº 006/2011 
rejeitado com 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores João 
Luiz, José Poubel, Osires, Paulinho Beline e Edson Wilson, 01 
(um) voto favorável do Vereador Luis Cláudio e 01 (uma) 
abstenção do Vereador José Ailton. Dando continuidade aos 
trabalhos o Presidente levou a apreciação do Plenário o Projeto de 
Lei nº 007/2011, que foi aprovado por unanimidade. O 
Presidente comentou que sempre vem cobrando para que as 
Comissões se reúnam e emitam os Pareceres a respeito das 
matérias que estão em estudo, porém infelizmente falta por parte 
dos Vereadores o interesse de marcarem essas reuniões para 
decidirem sobre os Projetos que estão em estudo. O Vereador 
Edson Wilson esclareceu que o Relator, independente de reunião 
pode manifestar sobre a matéria e o Membro e o Presidente 
acompanham ou não o relator, sendo assim, acredita que não é a 
falta da reunião que está prejudicando a votação. O Vereador 
José Ailton disse que o Relator pode trazer o Parecer pronto para 
as Sessões, porém a reunião da Comissão é muito importante 
para interagirem sobre a matéria. Projeto de Lei nº 012/2011, 
que “dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2012 e dá outras providências”. O Presidente 
encaminhou o Projeto para estudo nas Comissões de Finanças e 
de Justiça.  Projeto de Lei nº 013/2011, que “Autoriza o Chefe 
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do Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo ao 

Americano Atlético Clube para patrocinar o Torneio do 
Trabalhador”. Aprovado por unanimidade. Pareceres dos 
Relatores das Comissões de Finanças e de Justiça, Vereadores 
José Poubel Cardoso e Paulo Sérgio Simões, respectivamente, ao 
Processo nº 0114/2011, que analisa o Balanço Geral do Exercício 
de 2010 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de São José do Calçado (IPESC), votando pela 
regularidade. Aprovado por unanimidade.  Pareceres dos 
Relatores das Comissões de Finanças e de Justiça Vereadores 
José Poubel Cardoso e Paulo Sérgio Simões, respectivamente, ao 
Processo nº 067/2011, que analisa os balancetes e termos de 
verificação de caixa do 6º bimestre de 2010 do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São 
José do Calçado (IPESC), votando pela regularidade. Aprovado 
por unanimidade.  Tendo matéria a apresentar, o Presidente 
da Casa, Vereador Joaquim Geraldo (Teté), convidou o Vice 
Presidente, Vereador João Luiz para assumir a presidência dos 
trabalhos e no Plenário apresentou Requerimento nº 031/2011, 
solicitando a Casa que oficie ao Sr. Prefeito Municipal e ao 
Secretário Municipal de Saúde para prestar informações sobre o 
Laboratório de Análises Clínicas (SABIN), localizado na Rua 
Manoel Ferreira Marques em nosso Município, ou seja, solicitar 
cópia do Contrato do referido laboratório com a Prefeitura de 
nosso Município, solicita ainda, que seja apresentado cópia do 
Alvará da Vigilância Sanitária, Alvará de licenciamento, Registro 
no Conselho local e todos os documentos do Posto de Coleta 
localizado em nosso Município e ainda prestar outras informações 
que acharem necessárias. O autor do requerimento esclareceu 
que tomou conhecimento que este posto de coleta do laboratório 
está funcionando de forma irregular e até mesmo a qualidade dos 
exames é duvidosa e para atender a diversas reclamações é que 
apresenta este requerimento. O Vereador Luis Cláudio comentou 
que se for acompanhar a vontade dos médicos ninguém faria 
exame nos laboratórios localizado em Calçado. O Vereador 
Joaquim (Teté) esclareceu que as reclamações são por parte dos 
usuários. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) apresentou 
Requerimento verbal solicitando ao Presidente que convide os 
representantes dos três laboratórios localizados em nosso 
Município para que compareçam nesta Casa na próxima Sessão 
Ordinária para informarem como aconteceu o processo licitatório 
dos exames, porque existem rumores que este laboratório SABIN 
está fazendo um preço menor que a tabela do SUS, e é sabido por 
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todos que a tabela do SUS é miserável, disse ainda que também 
ouviu dizer que houve uma pressão por parte do Secretário de 
Saúde para que abaixassem ainda mais os preços, diante disso 
perguntou qual a seria a forma de abaixar esse preço?, seria para 
beneficiar a Secretaria de Saúde? Disse ainda que discorda 
totalmente das falas do Vereador Luis Cláudio porque se os 
médicos duvidam é porque alguma coisa irregular poderá estar 
existindo. Comentou ainda que também é sabido que o Secretário 
de Saúde conversou com os médicos para que receitam para os 
usuários somente os remédios que existem na farmacinha básica 
do Município. Disse também que antes o Secretário estava 
exigindo atestado de óbito, de residência, de qualquer coisa para 
atender as pessoas, mas não ficando satisfeito, hoje está pedindo 
Título de Eleitor, e muitas das vezes as pessoas que moram aqui, 
mas não votam aqui, precisam transferir o título para o Município 
se quiserem ter um atendimento na Saúde, o sistema é SUS que 
significa Sistema Único de Saúde, disse ainda que em qualquer 
lugar em que a pessoa estiver, dentro do território nacional, se 
necessitar de algum tratamento pelo SUS eles são obrigados a 
atender, somente em São José do Calçado que o Secretário de 
Saúde está dificultando a vida dos usuários que necessitam da 
saúde. O Vereador José Ailton disse que também gostaria de 
participar da discussão do Vereador Paulinho Beline, pois pensa 
totalmente contrário, porque se o Secretário de Saúde pediu para 
abaixar os preços ele fez certo, e disse que hoje participou do 
pregão e viu as pessoas pedindo que as firmas abaixassem um 
pouco mais, isso ajuda e o Município economiza, mas por outro 
lado quanto ao SUS as medidas básicas para os pacientes todo o 
País tem que prestar e cabe ao Município, de fato, cuidar do seu 
paciente e em outros lugares está difícil conseguir medicamento e 
comentou que os noticiários da TV mostram todos os dias as 
dificuldades enfrentadas por diversos Municípios, infelizmente as 
pessoas estão morrendo nos corredores dos Hospitais por falta de 
atendimento e aqui em Calçado não acontece isso. E considera 
certo o que o Secretário de Saúde fez, porque de Calçado saía 40% 
dos medicamentos para outros municípios e os usuários de 
Calçado não conseguem medicamentos em outros lugares, então 
foi uma medida dura, mas necessária, considera também que é 
importante ter o título em nosso Município porque aumenta a 
arrecadação, lembrou ainda que, há alguns anos atrás, o Vereador 
Manoel Paulo criticava muito o hospital porque as crianças não 
eram nascidas aqui, todas nasciam em Bom Jesus, e não entende 
aonde o Vereador quer chegar criticando os médicos no passado e 
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hoje dizendo que eles estão certos. O Vereador Joaquim Geraldo 
(Teté) comentou que está havendo um equívoco, porque o 
atendimento no Hospital não tem nada haver com a administração 
do Município, e disse que mesmo diminuindo a quantidade de 
usuários e atendendo apenas a quem mora no município não está 
vendo melhoras, aumentaram as exigências dificultando o 
atendimento. O vereador Luis Cláudio acrescentou que este 
requerimento do Vereador Joaquim está atendendo a reclamação 
feita pelos usuários, e concluiu que o próprio usuário está 
avaliando se o exame é bom ou ruim, por isso concorda com as 
falas do Vereador Manoel Paulo quando disse que são os médicos 
que têm essa capacidade de avaliar, e com relação a tabela do SUS 
tem conhecimento que o valor pago pelo SUS em certos casos é 
maior que muitos planos de saúde e finalizou dizendo que vota 
favorável ao requerimento, e afirmou que a saúde no município de 
Calçado tem muita coisa a melhorar, porém está muito melhor 
que nos municípios vizinhos. O Vereador Manoel Paulo voltou a 
perguntar ao Presidente a respeito do requerimento verbal que 
apresentou. O Presidente, Vereador Joaquim Geraldo, informou 
que fará através de convite. O Vereador José Poubel comentou 
que recebeu um telefonema de uma senhora que tem um filho 
deficiente e que não está conseguindo os remédios que seu filho 
necessita, então acredita que algumas pessoas estão sendo 
beneficiadas outras não. Requerimento nº 031/2011 aprovado 
por unanimidade. Retornando a presidência dos trabalhos o 
Vereador Joaquim Geraldo (Teté). Requerimento nº 032/2011 de 
autoria do Vereador Paulo Sérgio Simões solicitando ao Sr. 
Prefeito que providencie junto a ESCELSA a instalação de 04 
postes  com luminárias na rua que fica ao lado da Agrovila, 
próxima ao campo de futebol no Distrito de Airituba. Ainda o 
Vereador Paulo Sérgio apresentou Requerimento nº 033/2011 
solicitando ao Sr. Prefeito a instalação de placas de sinalização 
para alertar os motoristas da existência da Escola Municipal 
Umbelina Machado, no Distrito de Airituba, bem como pintar 
faixas na rodovia próxima a referida escola para evitar acidentes 
devido o grande número de crianças que circulam naquelas 
imediações.  Requerimentos 032 e 033/2011 aprovados por 
unanimidade.  Franqueada a palavra, o Presidente seguindo a 
ordem de inscrição concedeu a mesma ao Vereador José 
Ailton que comentou que recebeu um ofício do Deputado Marcelo 
Santos e disse que toda emenda ao orçamento para beneficiar o 
município é muito bem-vinda, porém considera o valor proposto 
muito pequeno, a emenda para aquisição de um veículo para o 
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Hospital São José é no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), 
considera esse valor muito pouco porque já esteve conversando 
com o pessoal do Hospital e esse veículo deve ficar em torno de 
R$100.000,00 (cem mil reais), disse ainda que outro valor que 
considera irrisório é de R$10.000,00 (dez mil reais) para 
pavimentação, esse valor não dá nem para fazer o projeto devido a 
quantidade de pavimentação que consta na emenda, estrada do 
Bandeira que liga a água mineral, da comunidade Estrela e do 
Paraíso, Pavão e Campo Alegre, esse valor não dá para fazer isso 
tudo e disse que é inadmissível que se possa aceitar um 
documento dessa natureza, o Deputado deveria ter dito que  
mandou um dinheiro para se fazer um projeto e mesmo assim 
acha que não dá, nenhum engenheiro pegaria para fazer um 
projeto desses por R$10.000,00 (dez mil reais). O Vereador José 
Ailton comentou ainda que juntamente com o Vereador Luis 
Cláudio participou de uma reunião com o Engenheiro do DENIT 
em Vitória e o asfalto que liga do Trevo ao Distrito de Alto Calçado 
ficaria em torno de dez a doze milhões de reais, por isso afirma 
que é muito pouco o valor da emenda feita pelo Deputado, e ao 
enviar um ofício desses, acaba deixando todos na ilusão de que vai 
fazer o asfalto, comentou ainda que no dia da Audiência Pública 
feita na Assembléia Legislativa discutiu com o Deputado José 
Esmeraldo, pois considera que não há necessidade de se fazer 
uma audiência pública para se discutir apenas a retirada da 
barreira na estrada, porém se fosse para construir o asfalto aí sim 
teria valor, o Estado já fez a retirada de outras barreiras piores 
que esta existente em nosso município, em sua opinião tem que 
deixar bem claro que o valor da emenda parlamentar não dá para 
fazer o asfalto dessas localidades. Registrou ainda que o Estado 
tem uma nova Senadora Ana Rita e pediu ao Presidente que envie 
ofício parabenizando a Senadora pelo grande trabalhos que ela 
vem realizando frente ao Estado do Espírito Santo. Registrou 
ainda a felicidade dos servidores da Prefeitura com o reajuste dos 
salários, aumento que considera satisfatório, dado pelo Prefeito 
José Carlos, com a aquiescência do Poder Legislativo. Comentou 
ainda que hoje esteve discutindo com um funcionário, e não sabe 
como explicar o motivo pelo qual ele não recebeu esse benefício, 
mas tomou conhecimento que existe uma Lei bem antiga que hoje 
veio a prejudicar alguns funcionários que não puderam receber 
esse aumento mas entrou em entendimento com o Prefeito e sua 
Assessoria e estão buscando formas de providenciar um outro 
documento com a finalidade de ajudar a esses funcionários. Pediu 
ainda ao Presidente que envie ofício parabenizando a Banda 
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Toque Sertanejo que no verão se destacou em Piúma, e todos os 
componentes da Banda são de Calçado. Pediu ainda ao Presidente 
que envie ofício parabenizando a escritora calçadense Dona 
Joana D’agostini Machado, pelos belíssimos poemas “Súplica” e “O 
Poeta” publicados no jornal “A Ordem”. Pediu ainda ao Presidente 
que envie ofício ao Secretário Estadual de Assistência Social e 
Direitos Humanos Rodrigo Coelho agradecendo a visita ao 
nosso Município e os elogios que fez ao trabalho realizado na área 
social e parabenizando pelo trabalho que vem desenvolvendo 
diante da Secretaria de Estado, sendo merecedor dos 
cumprimentos e do registro nesta Casa. O Vereador José Ailton 
também pediu ao Presidente que encaminhe Moção de Aplauso 
em nome do Poder Legislativo a primeira mulher, Presidenta em 
Exercício do Congresso Nacional, Deputada Federal Rose de 
Freitas, que em mandatos anteriores, muito fez pelo nosso 
Município, parabenizá-la por se a primeira mulher a assumir esse 
cargo alto no País e o mais importante que ela é capixaba. O 
Presidente determinou a Secretária promover as anotações para 
enviar os ofícios atendendo ao requerimento verbal do Vereador 
Paulinho Beline convidando os donos de laboratórios para estarem 
presentes na próxima Sessão, e atendendo ao Vereador José 
Ailton enviar ofício a Senadora Ana Rita, ao Secretário Estadual 
Rodrigo Coelho, a Deputada Federal Rose de Freitas e também ao 
Grupo Musical Toque Sertanejo. Na seqüência da ordem de 
inscrição, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Edson 
Wilson. Com a palavra o Vereador Edson Wilson, pediu ao 
Presidente, haja vista que o Regimento Interno desta Casa 
permite, pois elaborou um requerimento onde a maioria dos 
Vereadores está de acordo, pedindo ao Ministério Público de nossa 
Cidade que acompanhe, passo a passo, a realização do concurso 
municipal que vai ocorrer em nosso Município, é importante que 
haja transparência e haja oportunidade de fato para todos, de 
preferência para os nossos munícipes, mas observou que o 
número de vagas que foi divulgado, diante das contratações que 
tem no município é pequeno, e autorizado por esta Casa entre 
contratados pelo Executivo e os contratos realizados por empresas 
terceirizadas chegam a quase 500 contratos autorizados e num 
primeiro momento o concurso está oportunizando apenas 60 
(sessenta) vagas, então como existe, desde o início desta 
Legislatura uma cobrança, inclusive com compromisso de 
campanha do atual Prefeito e do grupo que deu suporte naquele 
momento do processo eleitoral, de realização de um concurso, e 
também sabendo, que existe por parte do Ministério Público, 
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depois de várias reuniões que aconteceram aqui no Município, de 
um termo de ajustamento de conduta, que foi estabelecido entre o 
Ministério Público e o Executivo Municipal, e sabendo dos boatos 
a respeito do concurso realizado a quase 10 anos atrás, da forma 
como foi executado e da forma como foram corrigidas as provas, 
achou por bem pedir ao Ministério Público que acompanhe, já foi 
realizada a licitação aonde se consagrou uma empresa para 
realizar o concurso e espera que não haja favorecimento, 
direcionamento, muito menos apadrinhamentos das vagas que 
estão sendo disponibilizadas. Disse ainda que num primeiro 
momento vem pedir o acompanhamento do Ministério Público e 
num segundo reforçar para todos os calçadenses que participem 
do concurso e acreditem na possibilidade de vencer uma vaga, 
porque a não participação é o que mais facilita a possibilidade de 
manobras e fraudes nos processos de concurso público, quanto 
maior a participação das pessoas mais transparente torna-se o 
processo de seleção. Pediu ao Executivo que faça um 
procedimento de informar a todos para dar de fato condições de 
igualdade para todos os calçadenses participarem do processo de 
concurso público. O Vereador José Ailton comentou que além de 
assinar o requerimento, espera que esse concurso venha moralizar 
a cidade porque outros que já foram dados foi um vexame, 
inclusive na época criticou muito, em sua opinião o Ministério 
Público deve participar inteiramente do processo. O Vereador 
Luis Cláudio comentou que deseja que na confecção do Edital do 
Concurso tenha alguma norma isentando da taxa de inscrição os 
desempregados ou quem tem renda até um salário mínimo. O 
requerimento foi assinado pelos Vereadores Edson Wilson, João 
Luiz, José Poubel, Manoel Paulo, Osires, José Ailton, Luis Cláudio 
e pelo Presidente Vereador Joaquim Geraldo. O Vereador Edson 
Wilson agradeceu o apoio dos colegas Vereadores e passou o 
Requerimento às mãos do Presidente que se conceder a 
apresentação do mesmo, proceda à votação. O Vereador Manoel 
Paulo (Paulinho Beline) disse que uma vez assinado por todos os 
Vereadores presentes no Plenário não vê necessidade de colher o 
voto em Plenário, porque quando o Vereador assina já está 
consciente da matéria e sugeriu que seja feita a leitura do 
requerimento para que as pessoas presentes na Sessão possam 
tomar conhecimento da preocupação dos Vereadores com relação 
ao concurso. O Vereador Manoel Paulo pediu que seja feita a 
chamada dos Vereadores Osires, Paulo Sérgio e João Luiz, que 
não se encontram em Plenário. O Vereador José Ailton discordou 
do pedido feito pelo Vereador Manoel Paulo, pois não podem 
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proibir que o Vereador saia, isso é normal em qualquer 
assembléia. O Vereador Edson Wilson procedeu a leitura do 
Requerimento nº 034/2011. O Presidente informou que foi 
assinado por todos os Vereadores então não há necessidade de 
ouvi-los nominalmente, portanto está aprovado por 
unanimidade. O Vereador Edson Wilson agradeceu ao 
Presidente pela oportunidade de poder apresentar esse 
Requerimento junto com os demais colegas. Dando 
prosseguimento a ordem de inscrição o Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline), que após 
cumprimentar a todos, disse que voltaria a falar a respeito da 
saúde em nosso município, que em sua opinião é assistencialista 
porque àqueles que mais necessitam do atendimento, às vezes é 
negado e precisam entrar na Justiça para conseguir remédio, 
porque é lamentável um usuário do SUS precisar entrar na 
Justiça para poder conseguir um exame, para conseguir um 
remédio. Falou ainda que hoje, juntamente com o Vereador José 
Ailton, participou do pregão presencial para o concurso público, e 
disse que a Lei 8.666 dá o direito de fazer o pregão presencial com 
duas pessoas, e cobra que se dê publicidade aos atos públicos, a 
transparência, disse ainda que a Lei 8.666 diz que precisa ser 
publicado com o prazo mínimo de 8 (oito) dias, e no pregão 
presencial feito hoje pela Prefeitura foram dados 9 (nove) dias, só 
que pegou aquele período de feriado (21 de abril) depois veio a 
semana santa, sábado, domingo e o pregão presencial foi aberto 
hoje, dia 25 de abril, plena segunda-feira, diante disso perguntou 
será que as empresas tiveram tempo hábil para ler esse pregão 
presencial para poder participar, perguntou ainda se o presidente 
da licitação, juntamente com a sua Excelência o Prefeito, se quer 
que coisa seja feita com mais transparência e equilíbrio, dando 
publicidade aos atos públicos, uma vez que apareceu somente 
duas empresas, em sua opinião ele deveria agradecer a presença 
dessas empresas e dispensar o pregão presencial pelo fato de ter 
aparecido apenas duas empresas, porque quanto mais empresas 
participando seria discutido preço menor, e perguntou aos 
Vereadores se eles sabiam quanto foi fechado o valor com a 
empresa para dar o concurso público, e informou que a primeira 
empresa abriu o pregão pedindo R$275.000,00 (duzentos e 
setenta e cinco mil reais) e a segunda empresa abriu o envelope 
pedindo R$267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais), 
então o Presidente pregoeiro colocou os preços em discussão, a 
empresa que havia dado o menor valor foi diminuindo o preço e 
chegou a R$200.000,00 (duzentos mil reais) e a outra empresa 
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falou “sem lance”, diante do exposto perguntou será que não 
existia ali uma empresa dando suporte para a outra?, e respondeu 
dizendo que seria possível e disse que fica um ponto de 
interrogação no ar. Ainda o Vereador comentou que o pregoeiro 
pediu que caísse um pouco mais com o preço, e a empresa deu o 
preço de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) e o 
pregoeiro bateu o martelo. Lembrando as falas do Vereador Edson 
Wilson, falou que viu em uma reportagem no jornal “Tribuna” 
onde a Secretária de Administração fala que são 60 (sessenta) 
vagas e no pregão pediu ao Presidente que lhe arranjasse uma 
cópia do Edital e o mesmo pediu que ele fizesse um ofício com a 
solicitação. O Vereador disse ainda que se o Prefeito quisesse fazer 
as coisas com transparência e com equilíbrio primeiro deveria 
mandar o Edital para a Câmara, mas ele não faz isso, espera que 
a Câmara solicite. Então fez o ofício pedindo todos os Editais 
referentes a esse pregão, disse ainda que o outro referente as 
vagas da Saúde será feito no dia 06, e não sabe qual o valor que 
será pedido, e afirmou que esse Prefeito está jogando dinheiro pelo 
ralo, e perguntou ao pregoeiro porque não faziam um pregão só 
dando esse concurso seja na área da Saúde, ou da Educação, ou 
da Administração e assim por diante e ele respondeu que é porque 
na Saúde o recurso é outro. O Vereador concluiu que o recurso é 
outro, mas o ordenador de despesa é um só no município, que é o 
Prefeito Municipal, não considera justo se fazer dois pregões, o 
orçamento do município é muito claro, 25% (vinte e cinco por 
cento) do orçamento é obrigado ser gasto na área de Educação, 
15% (quinze por cento) na Saúde e eles dizem que o recurso é 
outro, e considera uma verdadeira vergonha. Finalizando, o 
Vereador Manoel Paulo pediu ao Presidente que não espere a 
aprovação da Ata e faça um ofício, amanhã mesmo, 
parabenizando o grande Deputado Marcelo Santos pelas emendas 
colocadas no orçamento do Estado beneficiando nosso Município, 
atendendo a reivindicações feitas por este Vereador e pelos 
Vereadores Osires, José Poubel, Teté, João Luiz e Paulo Sérgio, 
porque enquanto estava Presidente desta Casa procurava fazer as 
coisas em conjunto com os colegas Vereadores, disse também que 
ninguém chega a Vereador se não tiver o apoio maciço da 
sociedade, a sua reivindicação é a mesma dos demais colegas 
Vereadores, por isso respeita os demais Pares desta Casa, e 
quando o Vereador José Ailton, apesar de todo respeito que tem 
por ele, vem criticar esse Deputado, ele não merece críticas não, 
ele merece elogios, quanto aos valores que foram colocados nas 
emendas concorda com o Vereador José Ailton que realmente é 
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pouco, mas quando o Deputado coloca esse valor de R$10.000,00 
(dez mil reais) e manda o ofício para o Município, ele já conversou 
com o Governador do Estado e o Governador vai fazer o 
complemento, porque se ele não tivesse colocado nenhuma 
emenda não teria nem sequer a rubrica e independente dele 
querer mandar ou não o recurso para o nosso Município ele não 
teria como mandar porque é necessário que tenha a emenda 
parlamentar para a criação da rubrica para que o Governador faça 
o repasse para o Município, recurso esse que chega em torno de 
R$1.000.000,00 (hum milhão de reais). Agradeceu a Deus a 
oportunidade de estar esclarecendo algumas inverdades que são 
ditas nesta Casa porque acima de tudo a verdade tem que 
prevalecer e finalizando suas falas agradeceu também a presença 
de todos. Em resposta o Vereador José Ailton comentou que 
falou que quando se traz um centavo para o Município é bem-
vindo, porém é bom deixar claro que R$10.000,00 (dez mil reais) 
não dá para fazer o asfalto e não está criticando o Deputado 
Marcelo Santos, ele mandou recursos para o nosso município 
merece os parabéns mas é bom dizer a verdade porque quando 
chegar na roça as pessoas vão cobrar que o Deputado mandou 
fazer o asfalto, mas tem que ser dito a verdade que com esse valor 
não se compra nem o projeto para se fazer o asfalto. O Presidente 
agradeceu a presença do Professor Antonio de Souza que pela 
primeira vez visita esta Casa, registrou ainda a presença do 
Renato do Distrito de Airituba, Elias do Distrito de Alto Calçado, 
Sr. José, Sr. Celino, Sr. Zito que são companheiros assíduos nesta 
Casa, do jovem Julierme, Jurandir, Edalmo, do Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Sr. Roberto e da Professora Ivanete. 
O Presidente informou que a Audiência Pública da Comissão de 
Infraestrutura da Assembléia Legislativa a respeito da estrada até 
Alto Calçado que seria realizada nesta Casa no dia 31 de março p. 
passado, foi agendada para o dia 05 de maio, conforme telefonema 
recebido do Deputado Marcelo Santos, que é Presidente dessa 
Comissão. Comentou ainda que a respeito da Sessão Solene 
realizada por esta Casa homenageando as Igrejas Assembléias de 
nosso Município, no dia 19 p. passado, foi muito importante e 
uma solenidade muito bonita e foi um fato histórico em nosso 
Município, o centenário da Igreja Assembléia no Brasil e 50 anos 
em nosso Município e ontem o Pastor Joel agradeceu a esta Casa 
bem como a cada Vereador pela homenagem. O Vereador Luis 
Cláudio perguntou ao Presidente a respeito da Sessão Solene que 
é realizada por esta Casa na ocasião da Festa Máxima do 
Município. Em resposta o Presidente comentou que ainda está 



14 

 

analisando, ou será marcada uma nova data para a Festa ou 
então farão no início do mês de junho. O Vereador Luis Cláudio 
comentou que é favorável que a Solenidade seja adiada para 
quando for feita a festa do Município, talvez será no mês de 
setembro, acredita que isto seja mais um motivo para que os 
homenageados que não moram no município possam vir a 
Calçado. O Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária 
será realizada no dia 10 de maio, terça-feira às 19 horas, neste 
Plenário, agradeceu a presença de todos e pediu a Deus que 
continue abençoando os trabalhos desta Casa para que possam 
estar aqui unidos cada vez mais em prol do povo e do Município. 
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. 
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