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ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES PARA ENTREGA DE 
HONRARIAS.   

 

 
 
 
Aos sete (07) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil 

e dezoito (2018), às 19h, reuniu-se a Câmara Municipal de 

São José do Calçado-ES, na Quadra do Grupo Escolar 

Manoel Franco, localizado na Praça Governador Bley, Centro, 

nesta Cidade. Dando início o Chefe de Cerimonial, Dr. 

Leandro Franco Campos, convidou o Presidente da Câmara 

Vereador Wagner Vieira França para assumir lugar à mesa 

principal e em seguida, para compor a mesa das autoridades 

convidou a Secretária Municipal de Assistência Social, 

SrªElice representando o Prefeito MunicipalSr. José Carlos de 

Almeida, convidou também o Vice-Prefeito Sr. Joaquim 

Geraldo Teixeira Muzy (Teté), representando o Poder 

Judiciário do Estado do Espírito Santo convidou o Dr. Lanuci 

Pimentel de Rezende, Diretor da primeira Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça Estado do Espírito Santo; Representando 

a Ordem dos Advogados do Brasil convidou o Dr. Marcelo 

Pimentel; representando a Academia Calçadense de Letras 

convidou a Professora Dolores Pimentel. Ainda para compor a 

Mesa das autoridades convidou o ex-vereador Manoel Paulo 

Pimentel da Silveira (Paulinho Beline). Para representar a 

família do saudoso Antônio Teixeira do Amaral convidou o Sr. 

José Francisco. Dando continuidade o locutor oficial 

convidou os Vereadores presentes, para ocuparem os lugares 

a eles reservados:Almir de Almeida Lima (Nel Lima), Janaina 

Luzia Oliveira Pimentel Passalini (Janaina Belini), Maria de 

Fátima Simões Barbosa (Fátima Simões), José Roberto da 
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Silveira Castanheira Junior (Castanha),Jarmas de Almeida 

Leite (Fifi) e Adalgisa Ferreira Alves.Após cumprimentar a 

todos o Presidente fez a abertura oficial da Sessão Solene da 

Câmara Municipal que tem por finalidade promover a entrega 

de Honrarias outorgadas por este Legislativo Municipal. 

Dando continuidade o Chefe de Cerimonial convidou o 

Diácono Joilson para trazer uma palavra de fé. Logo após 

convidou a Deputada Janete de Sá para compor a mesa das 

autoridades e convidou também a ex-prefeita LilianaMaria 

Rezende Bullus.Logo em seguida convidou o Pastor Luis 

Carlos para também proferir uma mensagem bíblica. 

Registrou a presença do Secretário Municipal de Esportes 

Adriano Rezende. E na sequência convidou a todos para 

cantar o Hino Nacional e logo em seguida o Hino de Calçado. 

Iniciando a entrega de honrarias oChefe de Cerimonial 

convidou a Vereadora Fátima Simõespara fazer a entrega das 

honrarias a seus homenageados e iniciou convidando o Sr. 

Manoel da Silva Freitas, que será agraciado com a Medalha 

do Mérito “Pedro Vieira Filho”; a Srª. Regina Lucia de Rezende 

Féres Teixeira, que será agraciada com a Medalha do Mérito 

“José Vieira de Rezende”; a Srª. Maria José Pereira de 

Resende, que será agraciada com a Medalha de Honra ao 

Mérito “Antônio Teixeira do Amaral”; o Sr. Robson Jardim 

Pimentel, que será agraciado com o Título de Cidadão 

Calçadense; o Sr. José Carlos Barreto Júnior,que será 

agraciado com o Título de Cidadão Calçadense Ausente que 

se faz representar pela sua mãe Helinha;Supplyestec 

Informática SoftCert, sob a direção de Valdeci da Silva Souza 

e Rosimar Domingos de Souza,que receberá Moção de 

Aplauso;e a Srª. Rafaela Ambrozino Rezende,que será 

agraciada com a Placa Comemorativa ao Dia Internacional da 

Mulher.Usando a palavra a Vereadora Fátima Simões fez um 

breve relato da vida de seus homenageados e dos motivos 

pelos quais prestou a homenagem. Dando prosseguimento, o 
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Chefe de Cerimonial convidou o Vereador José Roberto da 

Silveira Castanheira Júnior(Castanha) para fazer a entrega 

das honrarias aos seus homenageados e iniciou convidando a 

Srª. Aurélia Thereza da Silva Vallim que será agraciada com a 

Medalha do Mérito “Pedro Vieira Filho”;Srª. Olinda Maria de 

Almeida Abreu, que será agraciada com a Medalha do Mérito 

“José Vieira de Rezende” o Vereador Castanha justificou que 

o pai dela estava internado e por esse motivo a mesma não 

pode comparecer. Dando continuidade as homenagens do 

Vereador Castanha, o Chefe de cerimonial convidou a Srª. 

Matilde Almeida da Silva, que será agraciada com a Medalha 

de Honra ao Mérito “Antônio Teixeira do Amaral”; o Sr. 

Alcides Alves Barbosa,que será agraciado com o Título de 

Cidadão Calçadense, que também não pôde comparecer. 

Seguiu convidando o Sr. Elias José de Almeida,que será 

agraciado com o Título de Cidadão Calçadense Ausente; o Sr. 

José NoirLocatel,que será agraciado com o Título de Cidadão 

Benemérito; o Sr. Jobek Moreira Ferreira,que será agraciado 

com a Moção de Aplauso.Usando a palavra o Vereador 

Castanha falou sobre os seus homenageados e os laços de 

carinho e de amizadeque os une. Na sequência o Chefe do 

Cerimonial convidou a Vereadora Adalgisa Ferreira Alves para 

fazer a entrega das honrarias aos seus homenageados e 

iniciou convidando a Senhora Josana representando o seu 

irmão Sr. Pedro José Nunes, que será agraciado com a 

Medalha do Mérito “José Vieira de Rezende”; a Srª. Maria 

Dolores Pimentel de Rezende, que será agraciada com a 

Medalha de Honra ao Mérito “Antônio Teixeira do Amaral”;a 

Srª. Florisbela Poubel Soares, que será agraciada com o 

Título de Cidadã Benemérita; o Sr. João Marcos Candido da 

Silva, que será agraciado com o Título de Cidadão 

Calçadense; a Srª. Arlinda Eugênia Ferreira de Almeida, que 

será agraciada com o Título de Cidadã Calçadense Ausente; a 

Srª. Maria Geane Gabriel – Cida da 3ª Idade,que será 
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agraciada com a Moção de Aplauso;e a Srª. Maria das Dores 

Ramalho Souza,queserá agraciada com a Placa 

Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. Fazendo uso 

da palavra a Vereadora Adalgisa leu um versículo bíblico e 

falou da felicidade de estar nesta sessão podendo 

homenagear as pessoas que escolheu. Falou sobre as 

atitudes de cada um dos seus homenageados, que com muita 

luta e humildade fazem a diferença em nossa Cidade, sendo 

merecedores da homenagem e dos nossos aplausos. Em 

seguida, Chefe do Cerimonial convidou o Vereador Jarmas de 

Almeida Leite (Fifi) para fazer a entrega das honrarias aos 

seus homenageados. E iniciou convidando o Sr. Carlos 

Rogério Pereira, que será agraciado com a Medalha do Mérito 

“Pedro Vieira Filho”; oSr. Elielson Solano Ferreira, que será 

agraciado com a Medalha do Mérito “José Vieira de 

Rezende”;o Sr. Ciro Passalini de Abreu,que será agraciado 

com a Medalha de Honra ao Mérito “Antonio Teixeira do 

Amaral”;o Sr. Osório Rodrigues da Silva, que será agraciado 

com o Título de Cidadão Calçadense;aSrª. Maria Marta Dutra 

de Oliveira, que será agraciada com o Título de Cidadã 

Calçadense Ausente;o Sr. Jorge Pereira de Souza,que será 

agraciado com o Título de Cidadão Benemérito;Supermercado 

Passalini, sob a direção de José Luiz Passalini,que receberá 

Moção de Aplauso; a Srª. Luana Aparecida da Silva 

Oliveira,que será agraciada com Placa Comemorativa ao Dia 

Internacional da Mulher.Em nome do Vereador Fifi o Chefe de 

Cerimonial agradeceu a presença de todos e parabenizou os 

homenageados.Dando continuidade oChefe do Cerimonial 

convidou a Vereadora Janaína Beline para fazer a entrega das 

honrarias aos seus homenageados e convidou o Dr. Marcelo 

Gomes Pimentel, que será agraciado com a Medalha do 

Mérito “Pedro Vieira Filho”; a Deputada Estadual Janete de 

Sá, que será agraciada com a Medalha do Mérito “José Vieira 

de Rezende”; a Srª. Maria Elvira Franco de Souza, que será 
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agraciada com a Medalha de Honra ao Mérito “Antonio 

Teixeira do Amaral”; a Srª. Neusa Aparecida Almeida 

Mouzella,que será agraciada com o Título de Cidadã 

Calçadense Ausente e será representada por sua irmã 

Mariana Mouzella; a Srª. Simone de Rezende Ferreira,que 

será agraciada com o Título de Cidadã Calçadense; a Srª. 

Maria Albertina de Aquino Leite, que será agraciada com o 

Título de Cidadã Benemérita; a Empresa DROGACENTER, 

sob a direção de  Welton José de Almeida,que será agraciado 

com a Moção de Aplauso; a Srª. Eliane Lopes de Souza 

Almeida,que será agraciada com Placa Comemorativa ao Dia 

Internacional da Mulher.Logo em seguida, o Chefe de 

Cerimonial passou a palavra à Vereadora Janaína Beline que 

discursou enaltecendo seus homenageados, lembrou que a 

Medalha do Mérito José Vieira de Rezende foi criada pelo ex-

vereador Paulinho Beline e informou que este é o primeiro 

ano que será outorgada a Medalha Antônio Teixeira de 

Amaral, cujo projeto de criação é de sua autoria, tal comenda 

tem por finalidade homenagear pessoas que se destacam no 

cenário da Educação. Para finalizar a entrega das honrarias o 

Chefe do Cerimonial convidou o Presidente Wagner Vieira 

França para fazer a entrega das honrarias aos seus 

homenageados e iniciou convidando o Pastor Luiz Carlos de 

Souza, que será agraciado com a Medalha do Mérito “José 

Vieira de Rezende”;Sr. Jairo Roberto Teixeira da Silva, que 

será agraciado com a Medalha de honra ao Mérito “Antonio 

Teixeira do Amaral”;Sr. José Ferreira da Silva, que será 

agraciado com o Título de Cidadão Calçadense;Sr. Sebastião 

Marques Tiradentes,que será agraciado com o Título de 

Cidadão Calçadense Ausente. Neste momento, convidou os 

familiares do saudoso Vereador José Ailton Cardoso Boca 

para receberem das mãos do Presidente desta Casa de Leis a 

Medalha do Mérito Pedro Vieira Filho, homenagem esta, que 

foi aprovada em 25 de abril de 2018, antes do falecimento do 
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Vereador.Com a palavra o Vereador Waguinho falou a 

respeito de cada um dos seus homenageados e do grande 

carinho e respeito que sentia pelo saudoso Vereador Boca. 

Em seguida convidou a Condessa, Comendadora, 

Embaixadora da Paz, Senadora Cultural pelo Estado do 

Espírito Santo, Vice-Presidente da Academia Calçadense de 

Letras e professora Maria Dolores Pimentel de Rezende para 

prestar uma singela homenagem desta Casa de Leis ao 

saudoso Vereador Boca.Através de um telão foi narrada sua 

trajetória de vida, destacando que o mesmo exercia seu oitavo 

mandato na Câmara Municipal de São José do Calçado, 

sendoo segundo vereador no Brasil com oito mandatos 

consecutivos. Com a palavra o Presidente da Câmara 

submeteu a votação a Ata da Sessão Solene anterior, a qual 

foi aprovada. Franqueada a palavra, fez uso da mesma o ex-

vereador Paulinho Beline parabenizando todos os 

homenageados e desejando uma boa festa a todos. Na 

sequência usou também a palavra franqueada o Sr. José 

Francisco filho do saudoso professor Antônio Amaral, que 

muito emocionado falou um pouco sobre seu pai e em nome 

da família Amaral fez um agradecimento muito especial ao 

casal Pedro Vieira Filho e dona Mercês Garcia Vieira que 

proporcionou ao seu pai um assento no banco de escola no 

famoso Colégio de Calçado e a partir daí veio galgando novos 

degraus na escola do conhecimento e assim pode 

proporcionar ajuda a muitos calçadenses dentro da sua área 

de educação. Agradeceu também essa justa homenagem 

destinada a Medalha Professor Antônio Amaral a muitos 

professores. Parabenizou a todos os homenageados, a 

Câmara Municipal e em especial a Vereadora Janaina por 

instituir essa justa homenagem.Representando a Academia 

Calçadense de Letras usou a palavra a Professora Maria 

Dolores que agradeceu a Medalha que lhe foi concedida nesta 

noite e parabenizou a Vereadora Janaina que instituiu a 
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Medalha Antônio Amaral. Ressaltou que o Professor Antônio 

Amaral foi servente do Colégio de Calçado e mais tarde foi 

diretor desse mesmo Colégio, prova de que o trabalho 

dignifica o homem. Citou também que seu querido amigo 

Paulinho Beline lhe concedeu a honraria máxima desta Casa 

que é a Medalha Pedro Vieira Filho. Falou um pouco de sua 

vida e de suas conquistas. Com a palavra o Vice-Prefeito Teté 

falou de sua amizade e respeito pelos Vereadores e agradeceu 

o carinho que sempre é tratado pelos servidores da Câmara. 

Parabenizou aos homenageados e cumprimentou de forma 

especial a família do saudoso Vereador Boca. Parabenizou a 

Vereadora Janaina pela criação da Medalha e lembrou que foi 

de sua autoria a criação da Moção de Aplauso.Finalizando o 

Presidente da Câmara cumprimentou a todos, parabenizou 

aos colegas vereadores pela escolha dos homenageados, pois 

cada um com suas características são pessoas especiais e 

merecedoras. Deixou um grande abraço a toda a equipe de 

servidores e prestadores de serviço da Câmara pelo empenho 

na realização desta solenidade. Agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. 

Nada mais havendo a relatar, Janaina Luzia Oliveira Pimentel 

Passalini, 1º Secretária, para constar lavra a presente Ata que 

está devidamente assinada. 

 

 

 Wagner Vieira França         Janaina Luzia O. P. Passalini 
          Presidente                             1º Secretária 
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