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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO CALÇADO-ES – 15ª DO ANO DE 2018. 

 

 

 

Aos dez (10) dias do mês de outubro (10) 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, Adalgisa Ferreira Alves, Maria de 

Fátima Simões Barbosa, José Roberto da Silveira Castanheira 

Júnior (Castanha), Almir de Almeida Lima (Nel Lima), Jarmas de 

Almeida Leite (Fifi) e Francisco Sana (Nel da Terra do Sol) eFátima 

Cristina S. da Silva. Havendo número legal, o Presidente 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, o Presidente 

determinou a 1º Secretária, vereadoraJanaina, proceder à leitura 

da Ata da Sessão anterior, que foi aprovada por todos.Não 

havendo PEQUENO EXPEDIENTEpassou-se aORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei Complementar nº 004/2018, “Altera o artigo 2º 

da Lei Complementar nº 007/2015, que dispõe sobre a criação do 

cargo de Coordenador de Saúde Bucal, bem como seu anexo I, no 

campo escolaridade, e dá outras providências”, que estava em 

estudo na Comissão de Justiça.Parecer da Relatora da Comissão 

de Justiça, Vereadora Fátima da Silva ao Projeto de Lei 

Complementar nº 004/2018, que realizando uma análise 

vislumbra que o referido Projeto visa alterar a graduação do 

Coordenador de Saúde Bucal, alterando de odontologia para 

qualquer área, vislumbra ainda que tal alteração poderia acarretar 

sérios prejuízos para o desenvolvimento do trabalho, perda de 

recursos e até mesmo diminuição na qualidade do serviço 

prestado a população. Recomenda a Comissão e aos demais Edis 
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que o referido Projeto seja rejeitado. Após uma grande discussão o 

Presidente submeteu o Parecer a votação. Os Vereadores Adalgisa, 

Fátima Simões, Castanha e Nel Lima votaram contra o Parecer e 

favorável ao Projeto na íntegra. Os Vereadores Fátima da Silva, Nel 

Sana, Fifi e Janaina votaram favoráveis ao Parecer. Havendo 

empate o Presidente votou favorável ao Parecer, ficando, portanto, 

o Projeto de Lei Complementar nº 004/2018 rejeitado. Leitura 

do Projeto de Lei nº 029/2018 que “Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para o primeiro 

campeonatomunicipal de Futebol Futsal de Salão, e dá outras 

providências”. Na ordem de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais).Aprovado por unanimidade.Ofício nº 030/2018/GP onde o 

Prefeito Municipal encaminha o Projeto de Lei nº 030/2018. 

Projeto de Lei nº 030/2018, que “Autoriza a Suplementar o 

orçamento financeiro geral da Prefeitura Municipal de São José do 

Calçado/ES e dá outras providências”. A Vereadora Fátima da 

Silva comentou que a Prefeitura está pagando motorista para levar 

toda sexta-feira e buscar na segunda, o Secretário Municipal de 

Administração que mora em Vitória, sendo que em Calçado tem 

gente qualificada que poderia assumir esse cargo. Estão usando 

os recursos do município para essa finalidade, sendo que nunca 

tem carro para levar pacientes para fazer exames, para consultar 

ou para levar as famílias nos presídios. Ouvido o Plenário a 

Vereadora Fátima da Silva votou contra porque em sua opinião 

tem dinheiro e o Prefeito não faz as coisas porque não quer.  Os 

Vereadores Castanha, Nel Sana, Nel Lima, Fifi, Janaina, Adalgisa 

e Fátima Simões votaram favoráveis. Ficando, portanto, 

aprovado.Requerimentos apresentados pela Vereadora Janaina 

ao Sr. Prefeito Municipal: a) nº 100/2018solicitando a 

pavimentação do Bairro São Domingos, visto que a Prefeitura 

possui orçamento, já que através do leilão dos veículos obteve 

recursos; b) nº 101/2018 reiterando Requerimento nº 067/2018 

que trata da edificação de uma ponte na localidade popularmente 

conhecida como “Catadupa”, a mesma liga a propriedade do 

Senhor Wallace a do Senhor Chico Jorge; c) nº 103/2018 

solicitando ao mesmo que através da Secretaria Municipal de 

Obras realize a substituição da tubulação do esgotamento 
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sanitário do Distrito de Alto Calçado; d) nº 104/2018solicitando 

as providências necessárias para a pavimentação e drenagem das 

Ruas Projetadas do Distrito de Alto Calçado, visto que as famílias 

que ali residem estão sendo prejudicadas com a falta deste 

calçamento.Aprovados.A Vereadora Fátima relatou que a empresa 

T&T fez uma passarela com os paralelepípedos retirados da cidade 

em uma estrada municipal no Limoeiro e mostrou fotos em seu 

celular. Requerimentos apresentados pela Vereadora Fátima da 
Silva: a) nº 105/2018 solicitando ao Prefeito cópias dos extratos 

da conta 21166475, com as devidas movimentações da mesma, no 

período de 01 de abril de 2018 ao dia 05 de julho do mesmo ano. 

Caso as informações não forem disponibilizadas, solicita que o 

Executivo envie por escrito, que não será possível oferecer os 

dados solicitados; b) nº 106/2018solicitando ao Presidente da 

Câmara Municipal de São José do Calçado uma Moção de 

Congratulações a SrtaWilliana Nayara Carvalho de Oliveira, filha 

de Ana Creuza Carvalho de Oliveira e Filomeno Nazaré de Oliveira 

e irmão de Wender Vinícius Carvalho de Oliveira, a mesma 

sagrou-se Campeã Nacional das Olimpíadas Jurídicas, 

representando com maestria a Faculdade que é aluna, 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Williana 

competiu e venceu equipes de tantas outras faculdades 

consagradas de direito de todo o Brasil, como: UFRJ, UFF, UFMG, 

UFJF, UnB e UFRGS. Não fosse o bastante, nossa conterrânea 

será empossada, em Brasília nos próximos meses, como Membro 

da Academia Brasileira de Direito Civil. Motivo de muito orgulho 

para nosso município. Em nome da Câmara o Presidente 

parabenizou a jovem Williana e sua família.Aprovados.Ofício de 
Dagmar Batista de Oliveira solicitando autorização para fazer 

uso da tribuna desta Casa na Sessão do dia 10 de outubro do 

corrente ano com a finalidade de explanar sobre a reciclagem em 

nosso Município. O Presidente concedeu a palavra a mesma, que 

falou que representa a coleta seletiva e falou também das 

dificuldades que estão passando devido a falta de material 

necessário para a coleta, além do mais não tem um local 

apropriado para armazenar o material recolhido. Sendo assim vem 

pedir a ajuda de todos porque precisa desse trabalho. Disse ainda 
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que precisa que o caminhão que faz a coleta seja liberado, pois 

está preso no pátio da Divinéia. E com todos esses contratempos 

estão perdendo material. Em resposta a vereadora Janaina a 

Senhora Dagmar informou que foi o Secretário de Obras, que está 

substituindo o Sr. José Manoel a mando do Prefeito, porque eles 

precisam desocupar o local onde estão, pois o mesmo que será 

demolido. O galpão onde estavam trabalhando foi incendiado e 

depois disso a situação nunca foi resolvida.A Vereadora Fátima 

Simões informou que conversou com o Prefeito sobre essa 

situação e o mesmo lhe informou que estão tentando conseguir 

recursos para a reconstrução do galpão e o local aonde hoje eles 

se encontram precisa ser desocupado porque será construída a 

estação de tratamento de esgoto, mas cederam provisoriamente o 

sítio que pertence a Prefeitura para que eles continuem com o 

trabalho da coleta seletiva. A vereadora Janaina considera um 

trabalho de suma importância, e infelizmente o Executivo ainda 

não tomou nenhuma providência.Os Vereadores lembraram um 

pouco da história da criação da associação de catadores em 

Calçado, que foi provocada pelo Ministério Público, onde o 

Executivo Municipal através de um Projeto de Lei dava uma ajuda 

financeira a cada uma das famílias envolvidas. O Vereador Nel 

Lima sugeriu a criação de uma Comissão para que junto com a 

Associação, com o Executivo e com o Ministério Público resolvam 

a situação porque o trabalho é essencial para o Planeta.O 

Presidente considera que deveriam verificar junto ao Executivo a 

liberação imediata do caminhão para voltar a fazer a coleta 

seletiva, deveria deixar que eles fiquem por um período no galpão 

e providenciar a distribuição dos latões. A Senhora Dagmar 

agradeceu a oportunidade e disse que espera poder contar com a 

ajuda de todos.Palavra franqueada. A Vereadora Fátima da Silva 

lembrou que há muito tempo vem sendo falado nesta Casa sobre a 

questão do CAPS e dos medicamentos, que mesmo com mandato 

judicial não está sendo atendido. Falou também que estão sem 

material de limpezae os pacientes estão tendo que levar papel 

higiênico de casa, sendo que o CAPS recebe do Governo Federal 

cerca de quarenta e três mil reais por mês. Acredita que, talvez, 

seja esse um dos motivos que a prestação de contas mensal da 
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Saúde não esteja sendo feita, porque já tem duas notificações do 

Tribunal de Contas.A Vereadora Fátima da Silva voltou a falara 

respeito do trecho da estrada municipal onde foi feito o 

calçamento e disse que já fez a denúncia ao Ministério Público. 

Falou ainda da existência de uma lei onde a Secretaria de 

Assistência Social tem que atender as famílias que precisam 

visitar seus entes nos presídios. Ainda a Vereadora Fátima da 

Silva falou de sua preocupação com relação ao que foi falado pela 

Vereadora Janaina na sessão passada a respeito do Posto de 

Saúde de Alto Calçado que se encontra desativado e que verificou 

na internet e infelizmente é verdade. A Unidade de Saúde tem toda 

a equipe médica, tem dentista, presta atendimento, porém não 

está cadastrada no sistema, não estão lançando a produção, e por 

isso deixa de receber o recurso Federal do PSF que vem direto 

para o município, porque para o Ministério da Saúde essa 

Unidade não existe.Ela precisa ser cadastrada urgentemente. 

Comentou também que a enfermeira que atende no Distrito do 

Jacá entrou de licença maternidade e não chamaram ninguém 

para substituir sendo que existem pessoas que fizeram o processo 

seletivo e estão na fila de espera. Disse ainda que no CEO - Centro 

de Especialidade Odontológicaduas dentistas pediram exoneração, 

porem existem mais dois dentistas na lista de espera que também 

fizeram o processo seletivo e não foram chamados. Não entende o 

motivo de não estarem fazendo essas substituições sendo que o 

dinheiro para fazer o pagamento desses profissionais é de 

convênio. Relatou que entrou em contato com a coordenadora do 

PSF, Srª Maria Augusta para conversar sobre tudo o que está 

acontecendo e também para evitar futuros transtornos, porém a 

mesma lhe pediu que fizesse por escrito. Ainda a Vereadora 

Fátima comentou também a respeito da quantidade de pessoas 

que passaram no processo seletivo do município e que pediram 

exoneração, em sua opinião não foi apenas por causa do valor do 

salário, acredita que deve existir uma outra causa. Na sequência 

usou a palavra a Vereadora Janaina, que após cumprimentar a 

todos, pediu ao Presidente que encaminhe uma moção de pesar 

aos familiares da saudosa professora Josefina Teixeira, e da 

Senhora Simone Pereira, moradora do Bairro da Liberdade. 
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Parabenizou também a jovem calçadense Williana. Falou também 

sobre as eleições, considera que o povo está carente de mudança 

política e estão em busca de atendimento. O povo votou na 

esperança em dias melhores. Parabenizou antecipadamente a 

todos os professores pelo seu dia. Pediu ao Secretário de 

Educação que se dedique um pouco mais as creches, porque as 

creches precisam de material, os funcionários não podem ficar 

levando pomadas, shampoo e etc, porque o município possui 

recursos para este fim. Finalizando agradeceu a todos e pediu o 

empenho de todos para um futuro melhor. O Presidente concedeu 

a palavra ao Vereador Nel Lima que falou da decepção que sentiu 

hoje nesta Casa, pois em sua opinião a Tribuna foi utilizada de 

forma mentirosa por uma pessoa de respeito na sociedade, 

insinuando coisas dentro da sua palavra que não aceita em lugar 

nenhum, muito menos nesta Casa de Leis. Cada um tem o seu 

pensamento, porém induzir opiniões é inaceitável. Falou de sua 

decepção, pois se trata de um amigo, que infelizmente extrapolou 

suas falas ao utiliza a tribuna porque insinuar que um candidato 

defende alguma ideia dentro de uma pregação bíblica, isso ele 

pode fazer nas ruas como cidadão.Em sua opinião foi 

desrespeitoso para com esta Casa e para com os ouvintes, porque 

cada um tem a sua opinião e suas escolhas. Agradeceu ao ex-

Secretário de Agricultura do Estado, IderaldoLuiz Lima, que pelo 

curto período de tempo que esteve a frente da SEAG, através de 

um pedido seu e com grande empenho do Sr. Prefeito José Carlos 

de Almeida, conseguiu adequar a documentação do município e 

amanhã chega o terceiro maquinário doado pela SEAG, sendo 

uma retroescavadeira, um caminhão pipa e um caminhão 

caçamba. O Presidente parabenizou o ex-Secretário Ideraldo e a 

toda a equipe que fez esse trabalho pois todos sabem da 

dificuldade que é para conseguir um maquinário desse para o 

município.O Presidente parabenizou aos candidatos, 

principalmente os Deputados Estaduais e Federais eleitos com o 

apoio dos senhores Vereadores do município. Parabenizou 

também os Vereadores pelo trabalho que foi feito. Todos sabem da 

importância que é ter um Deputado eleito com uma votação 

expressiva no município, representado por um colega 
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vereador.Ninguém mais fazendo uso da palavra franqueada o 

Presidenteagradeceu a presença de todos e informou que a 

próxima sessão ordinária será realizada no dia 25 de outubro, 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 
 

 

 


