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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO CALÇADO-ES – 13ª DO ANO DE 2018. 

 

 

 

Aos dez (10) dias do mês de setembro (09) de dois mil e dezoito 

(2018), às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de São José do 

Calçado-ES, sob a Presidência do Vereador Wagner Vieira França 

(Waguinho), que verificou no livro de presença o comparecimento 

dos seguintes representantes deste Legislativo Municipal: Janaina 

Luzia O. Pimentel Passalini,Fátima Cristina S. da Silva, Adalgisa 

Ferreira Alves, Maria de Fátima Simões Barbosa, José Roberto da 

Silveira Castanheira Júnior (Castanha), Almir de Almeida Lima 

(Nel Lima) e Jarmas de Almeida Leite (Fifi). Ausente o Vereador 

Francisco Sana (Nel da Terra do Sol). O Presidente cumprimentou 

a todos e havendo número legal, declarou abertos os trabalhos da 

presente Sessão e convidou a todos para a execução dos Hinos 

Nacional e Municipal. Em seguida convidou o Pastor Luiz Carlos, 

que sempre comparece as Sessões desta Casa, para trazer uma 

palavra de fé. Dando continuidade, determinou a 1º Secretária, 

vereadoraJanaina, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, 

que foi aprovada por todos. O Presidente justificou a ausência do 

Vereador Nel Sana por motivo de problemas de saúde.Não 

havendo PEQUENO EXPEDIENTE passou-se aORDEM DO 
DIA:Ofício nº 406/2018/GP, do Prefeito Municipal encaminhando 

o Projeto de Lei nº 025/2018 para apreciação e votação nesta 

Casa. Projeto de Lei nº 025/2018 que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a Estabelecer a exploração do serviço de 

passeio turístico de passageiros por meio de transporte 

denominado Trenzinho da Alegria”. Leitura do Requerimento que 

acompanha o Projeto de Lei onde o Sr. Kleberson Basílio dos 

Santos solicitando autorização para circular com veículo 

recreativo nas ruas desta cidade, nos dias 13, 16, 20 e 23 de 

setembro de 2018, das 17 às 22horas. O Vereador Nel Lima disse 

que imaginou que o serviço seria contínuo, sugeriu queesqueçam 
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o pedido dessa pessoa e que o Projeto fique em estudo, para 

verificarem melhor como isso vai funcionar, porque é uma lei que 

vai ficar permanente, ele não está pedindo autorização para que 

funcione por alguns dias.Atendendo ao pedido,e de acordo com os 

demais Vereadores o Presidente, deixou o Projeto em estudo na 
Comissão de Justiça.Requerimento nº 090/2018, de iniciativa 
da Vereadora Janaina solicitando ao Prefeito que seja 

disponibilizado a esta Casa de Leis cópia dos extratos bancários, 

com aplicação dos recursos, do leilão dos veículos da frota 

pertencente a Prefeitura Municipal. Requer ainda ao Executivo, 

informações de onde foram aplicados os recursos obtidos no leilão 

supramencionado.Aprovado.Indicação nº 010/2018 
apresentada pela Vereadora Adalgisa sugerindo ao Sr. Prefeito 

que realize a reforma do pátio da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Manoel Franco”. Encaminhe-se ao Prefeito.Tendo 

matéria a apresentar o Presidente passou a presidência dos 

trabalhos ao vice-presidente, vereador Fifi e no Plenário 

apresentou Requerimento nº 096/2018, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal a instalação de dois redutores de velocidade 

(quebra-molas) nas ruas paralelas ao comércio do Sr. Valter no 

Distrito do Divino Espírito Santo (Jacá). Aprovado. Retornando a 

presidência dos trabalhos o Vereador Waguinho agradeceu ao 

Vereador Fifi, justificou que alguns colegas Vereadores têm 

compromisso agendado e precisam sair e pediu a compreensão 

dos demais para que deixem para usar a palavra franqueada na 

próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 25 de 

setembro, às 19 horas, no Plenário desta Casa.Nada mais havendo 

a relatar, declarou encerrada a presente sessão, e Janaina Luzia 

Oliveira Pimentel Passalini, 1º Secretária, para constar lavra a 

presente Ata que está devidamente assinada. 

 

 

 

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



3 

 

 


