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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO CALÇADO-ES – 16ª DO ANO DE 2018. 

 

 

 

Aos vinte e cinco (25) 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 Fátima Cristina S. da 

Silva.Ausente o Vereador Francisco Sana (Nel da Terra do Sol). 

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 determinou a 1º Secretária, 

vereadoraJanaina, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, 

que foi aprovada por todos. Dando continuidade, convidou o 

Pastor Luiz Carlos, que sempre comparece as Sessões desta Casa, 

para trazer uma palavra de fé. O Presidente cumprimentou a 

todos, justificou a ausência do Vereador Nel Sana e registrou a 

presença do Sr. João Batista, Vereador de Bom Jesus.PEQUENO 
EXPEDIENTE:Ofício nº 001/2018 da Comissão Organizadora do 

evento do Dia do Evangélico, agradecendo a Vereadora Janaina 

por ter instituído em nosso Município o feriado municipal do Dia 

do Evangélico, onde a referida data passou a ser incluída no 

calendário oficial de eventos de nossa cidade. Ofício nº 

002/2018da Comissão Organizadora do evento do Dia do 

Evangélico, agradecendo ao Presidente e aos demais Vereadores o 

apoio dispensado para a realização do evento do Dia do Evangélico 

em nosso Município. O Vereador Nel Lima registrou também o 

empenho do Vice-Prefeito Teté e agradeceu o apoio do Prefeito na 

realização do evento.Leis sancionadas pelo Prefeito Municipal e 
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encaminhadas para o arquivo desta Casa: a) Lei nº 2.090/2018, 

que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder 

ajuda de custo para o 1º Campeonato Municipal de Futebol Futsal 

de Salão, e dá outras providências”; b) Lei nº 2.091/2018, que 

“Autoriza a Suplementar o orçamento financeiro geral da 

Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES e dá outras 

providências”; c) Lei nº 2.092/2018 que “Autoriza o Chefe do 

Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo para a 

Comissão Organizadora constituída por todas as denominações 

evangélicas de nosso Município”. Ofício nº 016/2018 do 

Presidente desta Casa informando aos vereadores que o 

Subtenente Jonas Urubatan Frias Rabello será o novo 

Comandante do 2º Pelotão de São José do Calçado e que fará uso 

da Tribuna desta Casa na Sessão Ordinária do dia 25/10/2018e 

discorrerá sobre assuntos pertinentes a atuação da Polícia Militar 

em nosso Município. O Presidente informou que o mesmo fará uso 

na palavra franqueada. ORDEM DO DIA: Ofício nº 468/2018 do 

Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 028/2018 

para apreciação desta Casa.Projeto de Lei nº 028/2018, que 

“Altera o art. 1º inciso I, alínea “B”, da Lei Municipal 2.044 de 

2017, no tocante a jornada de trabalho dos odontólogos do Centro 

de Especialidades Odontológicas e dá outras providências”. Of. Nº 

536/2018 do Prefeito Municipal requerendo a retirada de 

tramitação do Projeto de Lei nº 028/2018 e devolução ao Poder 

Executivo Municipal. Parecer da Relatora da Comissão de Justiça, 

Vereadora Fátima da Silva que tendo realizado uma análise 

minuciosa nos autos, vislumbrou algumas inconsistências no 

projeto, porém, como o Chefe do Poder Executivo solicitou a 

retirada do processo de tramitação, recomenda a Comissão que o 

referido Projeto seja arquivado, visto que outro projeto com o 

mesmo objeto já foi protocolado pelo Chefe do Poder Executivo 

nesta Egrégia Casa de Leis.Parecer da Comissão de Constituição e 

Justiça, Presidente Janaina, Relatora Fátima da Silva e Membro 

Nel Lima, acompanhando integralmente o parecer da Relatora, 

votando por unanimidade pelo arquivamento do Projeto de Lei nº 

028/2018. Ouvido o Plenário todos os Vereadores votaram 

favoráveis pelo arquivamento do Projeto de Lei nº 028/2018.Of. Nº 
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533/2018 do Prefeito Municipal encaminhando o Projeto de Lei nº 

032/2018 e solicitando urgência urgentíssima na votação do 

mesmo.Projeto de Lei nº 032/2018, que “Abre Crédito Especial 
Suplementar e dá outras providências”.A Vereadora Fátima da 

Silva esclareceu que esse Projeto se refere a um repasse que será 

feito ao Lar de Idosos.Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
nº 033/2018, que “Autoriza Contratações Temporárias para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
providências”.A Vereadora Fátima da Silva informou que esta 

Casa recebeu uma notificação do Tribunal de Contas para que a 

Câmara fiscalize porque o município está descumprindo o limite 

legal com a folha de pagamento e deixou uma ressalva de que está 

sendo favorável ao Projeto porque sabe da necessidade do 

município, mas se preocupa com esses limites. O Vereador Nel 

Lima comentou que todos os municípios pequenos que têm a 

previdência municipal estão passando por esse problema, porque 

o Tribunal de Contas mudou as regras do cálculo, exigindo que 

colocasse no relatório o que é complementado para o Instituto. 

Essa inclusão deveria ser feita gradativamente. Os Vereadores 

tiveram uma discussão acerca do assunto, buscando explicações e 

soluções para a questão. Submetido a votação o Projeto de Lei 
nº 033/2018 foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº 
034/2018, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 

conceder ajuda de custo para a 2ª TAÇA Q’Bella de Futebol 

Amador, e dá outras providências”. Na ordem de R$5.000,00 

(cinco mil reais). O Presidente comentou que esse projeto é com 

relação ao campeonato rural do município. Aprovado com 06 (seis) 

votos favoráveis dos Vereadores Janaina, Adalgisa, Fátima 

Simões, Castanha, Nel Lima e Fifi. E um voto contra da Vereadora 

Fátima da Silva. Requerimento nº 107/2018, de autoria da 

Vereadora Fátima Simões solicitando ao Prefeito Municipal que 

providencie a instalação de barreiras (metálicas ou em concreto) 

nos acessos da rampa que liga a Rua Doutor Nildo Tavares Jorge a 

Rua Euclides Vieira de Rezende (Serra Pelada). A 

supramencionada rampa foi edificada com o intuito de promover 

acesso rápido de uma rua a outra aos pedestres. Porém a mesma 

é utilizada inadequadamente por motociclistas e bicicletas, 
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podendo acarretar em acidentes por causa da elevação da 

rampa.Aprovado.Requerimentos de autoria do Vereador Fifi: a) nº 
108/2018solicitando ao Secretário Municipal de Educação que 

providencie os reparos necessários nos microcomputadores e na 

televisão da Escola do Oriente, para restabelecimento de seu 

funcionamento. Aproveita a oportunidade para solicitar também 

reparos na pintura, manutenção e limpeza geral do local; b) nº 
109/2018 solicitando ao Secretário Municipal de Educação para 

que junto a Secretaria Municipal de Obras, providencie a pintura 

e finalização da obra da creche “Orozina Maria de Oliveira” 

localizada no distrito de Alto Calçado; c) nº 110/2018 solicitando 

ao Secretário Municipal de Obras que realize a substituição ou os 

reparos necessários em bueiro localizado no Sítio da Srª Ana 

Borges (localidade popularmente conhecida como Soledade). 

Aprovados. Requerimentos de autoria da Vereadora Janaina: a) 
nº 111/2018solicitando ao Prefeito que tome as providências 

necessárias para conceder a relação das cópias dos contratos dos 

imóveis alugados pela Prefeitura Municipal nos anos de 2017 e 

2018; b) nº 112/2018 solicitando ao Prefeito a edificação de um 

playground (Parque infantil) no distrito de Airituba (próximo a 

área da creche), Alto Calçado, Divino Espírito Santo e também na 

Sede de nosso Município; c) nº 113/2018solicitando ao Prefeito 

as providências necessárias para conceder a reposição salarial dos 

servidores do Município de São José do Calçado, sabendo que há 

uma data base para este reajuste, e a municipalidade não vem 

cumprindo; d) nº 114/2018solicitando ao Secretário Municipal de 

Educação que apresente as seguintes informações: cópia integral 

do processo que tem como objetivo o serviço de formação 

continuada dos profissionais do magistério de nosso 

município.Aprovados.Requerimento nº 115/2018, de autoria 
da Vereadora Fátima da Silva solicitando ao Prefeito que execute 

o Projeto de sua autoria e promulgado por esta Casa de Leis, de 

regulamentação fundiária do loteamento São Domingos, tendo em 

vista que o Poder Executivo deixando de fazer, vem descumprindo 

com seu papel de gestor e assim deixando de arrecadar receitas, 

cobrando muito de uns e nada de outros, sendo assim, também 

informo que a renúncia de receita no município, deixando também 
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de atender a toda a população que reside no loteamento citado, 

ficando sem o atendimento de esgotamento sanitário, atendimento 

de ligação de água (CESAN), pavimentação, etc.Aprovado.O 

Presidente determinou enviar ofício ao Executivo solicitando uma 

satisfação acerca da Lei de regularização fundiária sobre os 

procedimentos que a Prefeitura está tomando para colocar a Lei 

em prática. Iniciando a palavra franqueada o Presidente convidou 

o Subtenente Rabello para usar a Tribuna, que após 

cumprimentar a todos, parabenizou ao Sargento Augusto que fez 

um excelente trabalho nesta cidade.Comentou que ao assumir seu 

trabalho em Calçado fez uma pesquisa sobre o que mais 

incomodava as pessoas e descobriu que elas consideravam o 

trânsito de Calçado bagunçado e a primeira coisa que fez foi fazer 

valer as placas de sinalização existentes, orientando os 

motoristas. Informou que também entrou em contato com o 

Ministério Público, com o Executivo e com o Judiciário. Disse que 

solicitou ao Secretário Municipal de Obras, Sr. José Manoel que 

providenciasse a pintura de faixas para pedestres. O Presidente 

determinou enviar ofício ao Secretário de Obras, reiterando o 

pedido do Subtenente para a marcação e pintura das faixas para 

pedestres. O Subtenente relatou diversas situações e as 

consequências da continuidade da rotatória existente no final da 

Ladeira Getúlio Vargas.Orientou a todos os policiais para tomarem 

atitudes ao se depararem com qualquer situação incorreta. 

Respondeu aos questionamentos dos Vereadores. Deixou claro 

que o dever da Polícia é manter a ordem pública. O Vereador 

Castanha pediu ajuda do Subtenente para a retirada de um poste 

que está praticamente no meio da rua em frente ao Hospital São 

José. O Presidente determinou fazer ofício à Escelsa em nome da 

Câmara Municipal. O Presidente agradeceu a presença do 

Subtenente Rabelo, parabenizou o Sargento Augusto pelo trabalho 

realizado em nossa Cidade.Comentou de sua preocupação por 

saber que entre os 78 municípios do Estado Calçado está em 16º 

(décimo sexto) lugar em quantidade de roubos e furtos no Estado 

do Espírito Santo. Disse ainda que em sua opinião não é falta de 

ação da polícia, mas sim o abuso de alguns meninos. E pediu ao 

Subtenente que tenha atitudes mais duras com relação a 
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isso.Falou também a respeito do Conselho de Segurança, e se 

colocou a disposição para que juntamente com o Judiciário 

viabilizar o trabalho da polícia interativa.A Vereadora Janaina 

solicitou ao Presidente que envie uma Moção do Congratulação ao 

Sargento Augusto pelos serviços prestados ao nosso Município. 

Com a palavra o Subtenente concordou com as palavras do 

Presidente, disse que vai conversar com os Presidentes das 

associações de Bairros, agradeceu o apoio desta Casa esugeriu 

que seja feito um Projeto de Lei instituindo a semana de prevenção 

e combate as drogas, dia 26 de junho é considera o dia de 

combate as drogas. Finalizando agradeceu a oportunidade e se 

colocou a disposição da sociedade calçadense. Dando 

continuidade a palavra franqueada o Presidente concedeu a 

mesma a Vereadora Janaina, que após cumprimentar a todos 

comentou que foi uma semana muito triste para a sociedade 

calçadense que teve muitas perdas e pediu ao Presidente que 

encaminhe moção de pesar aos familiares do Sr. Oliveira Lopes, do 

ex-funcionário da Prefeitura Aurélio, do Sr. Juarez, da Marília 

Fonseca, do Sr. José Ailson que tinha o apelido de “Minhoca”, a 

Janinha esposa do Soró e outros que, por ventura, possa ter se 

esquecido. Registroucom muito louvor o dia 20 de outubro, Dia do 

Evangélico, que foi considerado feriado municipal, um marco na 

história do município, pois faz parte do calendário cultural do 

nosso município.Relatou ainda a preocupação dos moradores de 

Alto Calçado com relação a situação da Unidade de Saúde do 

Distrito e pediu as pessoas que tenham calma, até o momento 

aquela Unidade de Saúde encontra-se paralisada, vai procurar 

medidas através do Legislativo. Pediu ao Presidente que 

encaminhe ofício a Secretária Municipal de Saúde para que 

juntamente com a coordenadora do PSF que procurem sanar esse 

problema. O Presidente determinou a Casa oficiar.A Vereadora 

Janaina falou também da importância dos coveiros e pode 

observar que os mesmos não possuem equipamentos adequados 

para a rotina do seu trabalho.Sendo que a Câmara aprovou a 

contratação de um Técnico de Segurança do Trabalho e que uso 

do EPI (Equipamentos de Proteção Individual) é obrigatório. E 

pediu ao setor responsável que tome as providências cabíveis, 
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porque falta equipamentos em diversos setores da Prefeitura.Falou 

também que não tem extintores de incêndio na creche de nosso 

município e que é obrigatório ter extintores nos setores públicos e 

espera que a Superintendência não tenha que vir fazer essa 

vistoria. Finalizando se colocou a disposição do povo.Na sequência 

usou a palavra a Vereadora Fátima da Silva, que deixou uma 

mensagem de agradecimento ao Conselho Tutelar pela ousadia e 

pela garra de promoverem a festa do dia das crianças, na praça de 

Calçado, sem nenhuma ajuda financeira do poder público, e ter 

sido um grande evento. Eles pediram ao Executivo uma ajuda de 

custo, porém não tiveram resposta a solicitação. Parabenizou 

também a Senhora Samanta Laurindo que promoveu em nosso 

município um evento, que não foi político e nem religioso, mas foi 

realizado na Igreja que cedeu o espaço, onde através de doações 

conseguiu aproximadamente 42 mamografias gratuitas, foram os 

prêmios sorteados durante o evento, que teve uma palestra 

orientando as mulheres, deseja que seja o primeiro de muitos 

eventos como esse em nosso município. Em sua opinião isso 

mostra que o próprio cidadão, quando deseja, pode fazer algo pelo 

município e não precisa esperar e nem somente contar com o 

poder público.Ainda a Vereadora Fátima da Silva relatou que foi 

feita uma licitação para o CAPS de R$15.000,00 (quinze mil reais) 

para a compra de carne. Não tem remédio, ainda está faltando 

profissionais e por conta disso tudo ainda estão sem lançar a 

produção desde junho e sua preocupação é que isso pode vir a 

prejudicar os repasses do governo. Disse que está falando isso a 

muito tempo nesta Casa, pois existe uma preocupação muito 

grande de sua parte pelo fato de município correr o risco de perder 

o CAPS. Comentou ainda que no mês de maio foi feita uma 

licitação de mais de um milhão de reais para atender o CAPS e a 

farmácia básica pelo período de doze meses, porém até hoje não 

viu chegar nenhum medicamento. A Vereadora Janaina perguntou 

se a Vereadora Fátima da Silva verificou junto ao almoxarifado. A 

mesma respondeu que existe uma situação no almoxarifado da 

Prefeitura que ainda vai verificar. Ainda a Vereadora Fátima da 

Silva comentou que fazendo essas pesquisas na internet, que tem 

o hábito de fazer frequentemente, descobriu que, na época, a 
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Prefeitura fez um contrato com o Sr. Paulo Sérgio Simões como 

Chefe de Departamento da Saúde, mas ele não prestava o serviço, 

diante disso fez um ofício a Câmara e ao Ministério Público 

informando, solicitou informações acerca do assunto, porém não 

teve resposta satisfatória, mas cinco dias depois de trazer essa 

situação a esta Casao mesmo foi exonerado,no dia 21/12/2017. E 

agora em uma nova pesquisa se deparou com esse mesmo nome 

contratado pela Secretaria de Obras, como Chefe de Área. Diante 

disso ligou para três funcionários da Secretaria de Obras e 

nenhum deles em momento algum viu esse contratado 

trabalhando. A Vereadora Fátima Simões informou que ele 

trabalha em Palmital e que o Secretário sabe disso, esclareceu que 

não vai defender porque as pessoas do Distrito são as maiores 

testemunhas de que ele trabalha no Distrito.A Vereadora Fátima 

da Silva comentou que se estiver errada vai se retratar, porém ao 

se deparar com uma situação dessas não pode ficar omissa. E 

representou novamente contra o Prefeito junto ao Ministério 

Público nesse caso do Sr. Paulo Sérgio Simões.Mudando de 

assunto a Vereadora Fátima da Silva comentou a respeito da 

planificação, onde o município recebeu uma equipe do estado 

capacitando todos os funcionários da área. Precisam refazer todos 

os cadastros novamente em um novo sistema, como também 

precisa ter um documento específico para ser preenchido. O 

Município justificou e conseguiu um novo prazo para apresentar 

esses cadastros, porém o tempo está se esgotando e se não 

conseguirem fazer o município será penalizado. Ninguém mais 

fazendo o uso da palavra franqueada o Presidente agradeceu aos 

colegas Vereadores, comentou que foi uma sessão muito produtiva 

e que estão fazendo o papel do Vereador que é de representar o 

povo. Agradeceu a presença de todos e a audiência das pessoas 

que estão assistindo a Sessão em suas casas.Finalizando, 

informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 12 

de novembro, 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. 

 



9 

 

 

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


