
 

1 

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES-15ª DO ANO DE 2011. 
 
 
 
 
Aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (09) 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 seguintes representantes deste Legislativo 
Municipal: Edson Wilson Bernardes França, João Luiz da Silva 
Simões, Paulo Sérgio Simões, Luis Cláudio Castanheira de 
Moraes, Manoel Paulo Pimentel da Silveira e Osires Anito Teixeira 
Delatorre, ausentes os Vereadores José Ailton Cardoso Boca e 
José Poubel Cardoso. 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. Justificou a ausência dos Vereadores José Poubel e 
Boca que estão participando de uma Audiência em Cachoeiro. Em 
seguida fez a leitura do versículo Bíblico Salmo 19, “Bem 
aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do 

Senhor” e convidou o Pastor Luiz Carlos para, como de costume 
trazer a palavra de Deus abençoando os trabalhos desta Casa. 
PEQUENO EXPEDIENTE: OF/PGSL/Nº 063/11 do Promotor de 
Justiça de Santa Leopoldina Jefferson Valente Muniz, 
considerando que a empresa TOP SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA-
ME têm prestado serviços no Município de São José do Calçado; e 
tendo em vista que os representantes da alusiva empresa foram 
denunciados por fazerem parte do esquema fraudulento de 
procedimentos licitatórios descoberto por ocasião da deflagração, 
pela Polícia Federal, da Operação Moeda de Troca; sem realizar 
qualquer juízo de valor, encaminha cópia da denúncia ajuizada 
em desfavor dos empresários envolvidos no Inquérito Policial nº 
260/2010, para conhecimento e adoção das medidas que entender 
cabíveis. O Presidente esclareceu que este ofício que o Dr. 
Jefferson encaminhou a esta Casa estará deixando em aberto pelo 
prazo de 90 dias para que os Vereadores ou qualquer outro 
cidadão que queira possa tomar conhecimento, para depois então 
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tomar as medidas cabíveis. Ofício nº 115/2011 do IPESC 
encaminhando os balancetes e termos de verificação de caixa dos 
meses de julho e agosto do corrente ano. Em estudo na Comissão 
de Finanças. 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: - PAB FIXO comp. 08/2011, valor R$19.948,67; - PAB 
FIXO comp. 05/2011, valor R$3.501,17; - PAB FIXO comp. 
06/2011, valor R$3.501,17; - CEO Centro de Especialidades 
Odontológicas comp. 08/2011, valor R$6.600,00; - AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE comp. 08/2011 valor R$ 20.250,00; - 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA comp. 
08/2011, valor R$ 4.660,13; - SAÚDE DA FAMÍLIA comp. 
08/2011 valor R$ 26.800,00; - SAÚDE BUCAL comp. 08/2011, 
valor R$ 6.300,00. Of/HSJC/RH/Nº118/11 da Coordenação da 
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante do Hospital Estadual de São José do Calçado 
convidando para o seu 1º evento que será realizado no dia 27 de 
setembro de 2011, às 13h, no Hospital São José. Carta de 
agradecimento do Sr. Kleber Cousaquivite de Amorim pela 
homenagem recebida desta Casa, o Título de Cidadão Calçadense. 
Convite da FORTSUL para uma reunião com a finalidade de 
debater a participação das Câmaras Municipais para traçar 
proposta de melhoria da saúde nos Municípios do Grande Sul do 
Estado do Espírito Santo, dia 03 de outubro às 13 horas, no 
Auditório do SESI em Cachoeiro de Itapemirim. ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº 032/2011, que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para a Igreja 
Evangélica Assembléia de Deus Ministério Herdeiros de Sião”. 
Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 004/2011, de 
autoria do Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline), que 
“Institui a Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
e dá outras providências”. O Presidente informou que hoje teve 
uma reunião no Auditório da Secretaria de Educação a respeito 
deste assunto. Em estudo na Comissão de Justiça. O autor do 
requerimento esclareceu que este projeto foi embasado na Lei 
Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, onde ficou no 
compromisso dos Municípios elaborarem um Projeto de Lei 
beneficiando as pequenas empresas, teve o máximo de cuidado ao 
elaborar este Projeto de Lei, que está composto por 55 artigos. 
Agradeceu ao Dr. Leandro, Assessor Jurídico desta Casa, pelo 
grande trabalho que teve em verificar item por item para evitar 
inconstitucionalidade. Agradeceu também ao Escritório de 
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Contabilidade Rodolfo na pessoa do contador Carlinhos, pois 
pediu a ele que desse uma olhada final, uma vez que sendo 
contador verificasse se estava dentro das normas, e o mesmo disse 
que gostou muito do projeto e parabenizou antecipadamente. 
Disse ainda que de acordo com a pesquisa que realizou só existem 
5 municípios que tem essa Lei feita no Município. Pediu ao 
Presidente que tire cópia do projeto para todos os Vereadores 
estudarem e na próxima Sessão poderem votar o Projeto. Projeto 
de Lei nº 006/2011, assinado pelos Vereadores Edson Wilson, 
Manoel Paulo, Joaquim Geraldo (Teté) e João Luiz, que “Autoriza o 
Chefe do Poder Executivo a conceder ajuda de custo a todas as 
instituições religiosas, sociais, filantrópicas e associações do 
Município de São José do Calçado e dá outras providências”. 
Retirado da pauta a pedido do Vereador Edson Wilson. Tendo 
matéria a apresentar o Presidente passou a direção dos trabalhos 
ao Vice-Presidente Vereador João Luiz e no Plenário apresentou 
Projeto de Lei nº 005/2011, que “Autoriza a contratação 
temporária de um Secretário Geral para a Câmara Municipal e dá 
outras providências”. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) 
falou que no seu entendimento esse cargo é de livre nomeação do 
Presidente, por ser um cargo comissionado e não vê a necessidade 
da Câmara votar, a ocupante do cargo está de licença maternidade 
e a substituição será feita através de contrato com prazo 
determinado, considera que poderia ser feito através de uma 
Portaria. O Presidente esclareceu que sim e que é válida essa 
colocação, porém fez duas consultas ao Tribunal de Contas e está 
apenas seguindo orientação. Aprovado por unanimidade.   
Requerimento nº 076/2011, solicitando a Casa oficiar ao 
Secretário Estadual de Segurança Pública solicitando ao mesmo, 
que esclareça, com urgência, os motivos que levaram à recente 
transferência dos presos que se encontravam custodiados na 
Delegacia desta Cidade. Requer ainda que o Exmº Sr. Secretário 
Estadual revogue o ato da mencionada transferência, por se tratar 
de ato inoportuno, haja vista que os detentos estavam mais 
próximos de seus familiares, tudo em consonância com a Lei de 
Execuções Penais, retornando portanto, com todos os presos  que 
aqui se encontravam por ser medida de justiça. Ressalta ainda 
que na carceragem da DEPOL local não há fuga ou qualquer outro 
motivo aparente que justifique a inesperada medida de 
transferência tomada pelo Governo do Estado e que dificultou 
ainda mais a vida dos detentos e de seus familiares. Este 
requerimento também foi assinado pelos Vereadores João Luiz, 
Edson Wilson, Manoel Paulo (Paulinho Beline), Luis Cláudio e 
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Osires Anito. O Vereador Joaquim Geraldo (Teté) esclareceu que 
é de conhecimento de todos a transferência dos detentos de São 
José do Calçado para Bom Jesus do Norte e pediu aos colegas 
Vereadores que quiserem assinar em conjunto seu requerimento 
para reforçar o pedido. O Vereador Edson Wilson comentou que 
existe um grupo de profissionais que trabalham na profissão 
DEPOL e se preocupa com esse fato porque pode ser que resulte 
na transferência de profissionais que tem residência e família em 
Calçado, o que também não é interessante, profissionais que já 
estão em Calçado há mais de 20 anos, existe, então uma 
necessidade que se haja uma justificativa, um esclarecimento e 
espera que essa decisão possa ser revogada. Lembrou que um dos 
profissionais que trabalha na Delegacia esteve na Câmara falando 
de uma verba e que precisa de um local adequado para se 
construir uma DEPOL maior e mais moderna, isso não aconteceu 
e agora estão sendo surpreendidos acontecendo o contrário que é 
uma diminuição do que se tinha. Em sua opinião tanto o 
Executivo como o Legislativo deve fazer o questionamento porque 
pode ser que haja um prejuízo para o Município.  O Vereador 
Manoel Paulo (Paulinho Beline) disse que também entende que 
essa decisão foi inoportuna. Comentou ainda que assistiu uma 
reportagem a respeito de uma denúncia feita pelo Ministério 
Público com relação ao inchaço da Delegacia de Alegre e no dia 
seguinte “A Gazeta” trouxe uma notícia que iriam trazer parte dos 
presos da Delegacia de Alegre para São José do Calçado, Bom 
Jesus do Norte, Muniz Freire  e outros locais. E dias depois, uma 
Delegacia que está toda reformada como a de Calçado, fazem esse 
escarcéu levando todos os detentos para as cidades de Bom Jesus 
e Cachoeiro. Disse que também espera que o Secretário de 
Segurança realmente se sensibilize e revogue essa decisão, porque 
como foi dito pelo Vereador Edson Wilson no futuro pode vir a 
dificultar para os profissionais que trabalham na Delegacia de 
Calçado porque eles já constituíram família e casa em nossa 
cidade e depois de muitos anos acontece todo esse transtorno. O 
vereador Manoel Paulo comentou que tem conhecimento que é 
uma decisão do Governo em construir uma delegacia na cidade de 
Guaçui onde o preso, ainda sem ter o julgamento concluído seria 
levado para Guaçui, mas isso ainda será construída e quem sabe 
daqui a 5 ou 10 anos em sua opinião até que se construa deveria 
deixar como está. Requerimento nº 076/2011 aprovado por 
unanimidade. Retornando a Presidência dos trabalhos o 
Vereador Joaquim Geraldo (Teté) agradeceu a seu Vice e deu 
continuidade a Sessão. Requerimento nº 074/2011 de autoria 
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do Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) solicitando a 
construção de um quebra-mola na rua A, entre as residências nº 
62 e 63, no Polo Residencial Dr. Jorge Ourique. O Vereador João 
Luiz pediu para acrescentar uma emenda ao requerimento para 
que também se construa quebra-molas na Rua principal do 
Distrito de Airituba. O Vereador Paulo Sérgio falou que também 
já apresentou requerimento com este mesmo pedido. Aprovado 
com emenda. Requerimento nº 075/2011 de autoria do 
Vereador Paulo Sérgio solicitando ao Presidente desta Casa que 
providencie uma sala para os vereadores, com telefone e 
computador. O Presidente se prontificou a providenciar de forma 
imediata. Requerimento nº 078/2011 de autoria do Vereador 
Osires solicitando ao Prefeito a construção de um quebra-mola na 
Rua Jacira Teixeira de Rezende próximo ao nº 137. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 077/2011 de autoria do 
Vereador Edson Wilson solicitando ao Prefeito que providencie 
para que seja revestida de azulejos e piso antiderrapante a 
nascente Dona Maninha localizada na Praça Carlos Barroso, 
tornando-a mais higiênica e evitando a formação de lodo. 
Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 079/2011 de 
autoria do Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) solicitando 
que seja encaminhado ofício ao DETRAN, SEDU, ANT e a Polícia 
Militar de São José do Calçado para que proceda a fiscalização 
detalhada de todos os itens de segurança, como: parte elétrica, 
tacografo e outros mais que sejam essenciais para que os veículos 
que realizam o transporte escolar em nosso município possam 
trafegar com segurança e dentro dos parâmetros legais exigidos 
pela legislação de trânsito. Pois é do conhecimento de nossa 
sociedade que alguns ônibus de nossa Prefeitura estão sem sinal 
de freio, setas, farolete, enfim, é preciso que a Polícia Militar e os 
demais órgãos acima citados façam uma fiscalização com 
urgência. Aprovado por unanimidade. Franqueada a palavra o 
Presidente, verificando a ordem de inscrição, concedeu a mesma 
ao Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) que após 
cumprimentar a todos disse que gostaria de fazer uma colocação a 
respeito do ofício lido no pequeno expediente, recebido por esta 
Casa do Promotor de Santa Leopoldina Dr. Jeferson com relação a 
TOP Veículos onde esta empresa foi notificada e investigada como 
“moeda de troca”, e o Presidente deixou a disposição de todos os 
Vereadores e de toda população para que tomem conhecimento 
num prazo de 90 dias e que quem sabe algum Vereador possa 
tomar alguma decisão após tomar um conhecimento mais 
profundo dessa denúncia. Disse que de imediato gostaria de pedir 
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ao Presidente desta Casa, até que todos tomem o inteiro 
conhecimento desta denúncia, que encaminhe ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo pedindo que seja feita 
uma auditoria em caráter de urgência em uma sessão 
extraordinária na Prefeitura de nosso Município, onde pudessem 
verificar a forma como foi feita a locação desses veículos, uma vez 
que uma dona da empresa que foi ouvida em Santa Leopoldina 
disse que foram locados 15 carros para o Município de São José 
do Calçado e a outra disse que talvez fosse 12 carros, então na 
verdade não sabem a quantidade certa de veículos, por isso pede 
que o Tribunal de Contas faça essa Auditoria inclusive fazendo 
análise com relação aos preços que foram locados, se não foram 
superfaturados e quantos carros realmente tinham em nosso 
Município. O Presidente disse que considera viável o pedido do 
Vereador e também está pensando em encaminhar ao 
Ministério Público. O Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) 
disse que gostaria de aproveitar a oportunidade e solicitar que 
essa denúncia também seja encaminhada a Polícia Federal 
para que, quem sabe a Polícia Federal possa trabalhar em 
conjunto com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público de 
nosso Município para apurar esses fatos que parecem ser 
irregularidades, porque até então não tem nada que comprove se 
existe ou não irregularidade, mas existe a denúncia de fato e de 
direito. Ainda o Vereador Manoel Paulo (Paulinho Beline) 
agradeceu a Deus por mais essa oportunidade de estar 
participando desta Sessão, agradeceu aos colegas Vereadores e 
disse que espera que na próxima possam trazer o Parecer a 
respeito de seu projeto que ficou em estudo. Finalizando, o 
Presidente agradeceu a presença de todos, agradeceu aos colegas 
Vereadores pela forma como conduziram os trabalhos, agradeceu 
também a Deus por mais um trabalho realizado e informou que a 
próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 10 de outubro, 
numa segunda-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 lavra 
a presente Ata que está devidamente assinada. 
 
 
 
 
Joaquim Geraldo T. Muzy                  Edson Wilson B. França          
        Presidente                                        1º Secretário 
 


