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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO CALÇADO-ES – 19ª DO ANO DE 2018. 

 

 

 

Aos dez (10) dias do mês de dezembro (12) 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), Francisco Sana (Nel da Terra do Sol) e Jarmas de 

Almeida Leite (Fifi). Havendo número legal, o Presidente declarou 

abertos os trabalhos da presente Sessão e convidou a todos para a 

execução dos Hinos Nacional e Municipal. E na ausência do 

Pastor Luiz Carlos que sempre comparece as Sessões desta Casa 

para trazer uma palavra de fé, o Presidente convidou a Vereadora 

Adalgisa para fazer uma oração, a qual atendeu prontamente. 

Logo em seguidadeterminou a 1º Secretária, vereadoraJanaina, 

proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi aprovada por 

todos.PEQUENO EXPEDIENTE:Convite para a formatura dos 

alunos concluintes do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Manoel Franco – 2018 a 

realizar-se no dia 19/12/2018, às 19h, na quadra da 

Escola.Convite para a formatura dos alunos concluintes do 3º ano 

do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio “Mercês Garcia Vieira”– 2018 a realizar-se no dia 

20/12/2018, às 19h, na quadra da Escola.Convite da Igreja 

Assembleia de Deus para o sétimo aniversário do Círculo de 

oração, dias 18, 19 e 20/01/2019, às 18h.Convite da EMEF 

Umbelina Machado da Silva para a formatura da Educação 

Infantil e 5º ano do Ensino Fundamental no dia 18/12/2018 às 

8h30min. nLeis sancionadas pelo Prefeito Municipal e 
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encaminhadas para o arquivo desta Casa: a)Lei nº 2.096/2018 

que “Ratifica o Protocolo de Intenções e Autoriza o ingresso do 

Município de Bom Jesus do Norte/ES no Consórcio Público 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Território do 

Caparaó Capixaba e dá outras providências”; b) Lei nº 

2.098/2018, que “Concede abono, no valor que especifica, a ser 

pago em simultaneidade com a remuneração do mês de dezembro 

de 2018, aos servidores da Câmara Municipal;c) Lei nº 

2.089/2018 que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 

conceder ajuda de custo para a festa do Distrito de Alto Calçado”; 

d) Lei nº 2.097/2018, que “Ementa: Dispõe sobre a instituição das 

taxas devidas para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos, atividades e/ou serviços considerados efetiva 

ou potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio 

ambiente no Município de São José do Calçado”. 

OF/SESP/PC/SPRS/DPSJC/Nº 292/18, do Delegado de Polícia 

Dr. Sandro de Oliveira Zanon, informando que assumiu a 

Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte, respondendo pela DP 

de São José do Calçado e se colocando ao inteiro dispor para o 

que for necessário. ORDEM DO DIA: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”. Parecer da 

Relatora da Comissão de Justiça, Vereadora Fátima da Silva, que 

tendo realizado uma análise perfunctória, não vislumbrou 

nenhuma inconsistência no projeto que possa impedir que o 

mesmo seja analisado pelos demais Edis desta Casa, e recomenda 

a Comissão que o referido Projeto seja aprovado. Parecer da 

Comissão de Justiça, Presidente Vereadora Janaina e Membro 

Vereador Nel Lima acompanhando integralmente o Parecer da 

Relatora e votando por unanimidade pela aprovação de Projeto. 

Ouvido o Plenário, o Projeto de Lei nº 025/2018 foi aprovado 
por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei nº 037/2018, que 

“Dispõe sobre o Programa “Adote uma Praça”, no Município de São 

José do Calçado-ES e dá outras providências”. Proposta de 

Emenda apresentada pelo Vereador Nel Lima, ao Projeto de Lei nº 

037/2018, onde o Artigo 11, passará a possuir a seguinte 
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redação: “Art. 11 – O presente “Termo de Adoção” terá vigência de 

até 10 (dez) anos, a partir de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, por períodos iguais e sucessivos. ”Submetido a 
votação, o Projeto de Lei nº 037/2018 foi aprovado por 
unanimidade com a emenda. Ofício nº 628/2018/GP,do Prefeito 

Municipal, encaminhando para apreciação desta Casa o Projeto de 

Lei nº 041/2018. Leitura do Projeto de Lei nº041/2018que 

“Autoriza contratação temporária para atender a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, e dá outras providências”. 

Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 042/2018que 

“Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 

2019, e dá outras providências”.Em estudo nas Comissões de 
Justiça e de Finanças.Projeto de Lei nº 038/2018 que 

“Autoriza contratações temporárias para atender a Secretaria 

Municipal de Educação”.Em estudo na Comissão de Justiça. O 
Presidente informou que o Projeto de Lei a seguir estava e, 
estudo na Comissão de Justiça. Projeto de Lei nº 017/2018, 
de autoria da Vereadora Janaina, que “Cria o serviço de motoboy 

no Município de São José do Calçado-ES e dá outras 

providências”. Parecer da Relatora da Comissão de Justiça, 

Vereadora Fátima da Silva, que tendo realizado uma análise 

perfunctória, não vislumbrou nenhuma inconsistência no projeto 

que possa impedir que o mesmo seja analisado pelos demais Edis 

desta Casa, e recomenda a Comissão que o referido Projeto seja 

aprovado. Parecer da Comissão de Justiça, Presidente Vereadora 

Janaina e Membro Vereador Nel Lima acompanhando 

integralmente o Parecer da Relatora e votando por unanimidade 

pela aprovação de Projeto. Proposta de emenda ao Projeto de Lei 

nº 017/2018, suprimindo o Parágrafo Único do artigo 8º, ficando, 

o restante do referido projeto de lei mantido na íntegra. 

Submetido a votação o Projeto de Lei nº 017/2018 foi 
aprovado por unanimidade com a emenda.Projeto de Lei nº 

018/2018, de autoria da Vereadora Janaina, que “Declara de 

Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais de Alto 

Calçado”. O Vereador Nel Lima perguntou se existe um prazo de 

funcionamento para que a Associação possa ser declarada de 

utilidade pública. Ninguém sabendo informar, decidiram deixar o 
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Projeto em estudo na Comissão de Justiça para buscarem 

maiores informações.Requerimento nº 138/2018 de autoria da 

Vereadora Adalgisa, solicitando ao Exmº Sr. Prefeito Municipal 

que providencie a implantação do sistema de bueiros inteligentes 

(ou boca de lobo ecológica) no município de São José do Calçado. 

O bueiro inteligente é uma tecnologia simples, mas muito eficaz, 

onde cestos metálicos são instalados nos bueiros para coleta de 

lixo, estes cestos atuam como “filtro”, onde o lixo que é levado 

pelas enxurradas até os bueiros é depositado nestes cestos e ao 

mesmo tempo permite a passagem da água, evitando que todo este 

volume de lixo seja levado até o rio Calçado. Ainda a Vereadora 

Adalgisa apresentou Requerimento nº 139/2018 solicitando ao 

Exmº Sr. Prefeito Municipal a instalação de grades metálicas, com 

portão, em torno da Capela Mortuária.Ambos Requerimentos 
aprovados.Requerimentos apresentados pela Vereadora 
Janaina: a) - nº 140/2018, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal a 

elaboração de um projeto a fim de construir um espaço para pista 

de caminhada e atividades físicas em área localizada em frente ao 

fórum, as margens da BR-484; b) nº 141/2018 solicitando ao Sr. 

Prefeito e à Secretária Municipal de Saúde que sejam 

providenciados uniformes, coletes de identificação e todo o 

material adequado como bolsa, caneta, folha de cadastro 

individual e familiar referente ao Programa de Agentes de Saúde; 

c) 142/2018 solicitando ao Exmº Sr. Prefeito que faça uso de 

terreno adquirido pela Prefeitura Municipal e que se encontra sem 

nenhuma função. O citado terreno está localizado no Bairro 

Sizenando de Sá Viana (Sítio Córrego da Areia). Sugere que a área 

seja utilizada para projetos habitacionais ou até mesmo para um 

parque florestal.Todos os Requerimentos da Vereadora Janaina 

foram aprovados. Registro da Chapa “Calçado de Todos”, para 

concorrer a eleição da Mesa Diretora que se realizará no próximo 

dia 10 de dezembro de 2018, com a seguinte composição: 

Presidente: Wagner Vieira França (PT); - Vice-Presidente: Jarmas 

de Almeida Leite (Fifi)(PV); - 1ª Secretária: Janaina Luzia Oliveira 

Pimentel Passalini (PSB); 2ª Secretária: Fátima Cristina Souza da 

Silva (PDT); - 1º Tesoureiro: Francisco Sana (PSB). Submetida a 

votação, todos os Vereadores votaram favoráveis, ficando, 
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portanto, aprovada por unanimidade. Sendo reeleito o Vereador 
Wagner Vieira França como Presidente desta Câmara 
Municipal para o biênio 2019/2020. O Presidente agradeceu a 

todos. Palavra franqueada. O Presidente concedeu a palavra a 

Vereadora Fátima Simões, que disse que usaria a Tribuna desta 

Casa para se defender de uma acusação descabida e injusta, feita 

pela Vereadora Fátima da Silva, que a acusou de possuir blocos de 

requisições de exames para distribuir para as pessoas “escolhidas 

a dedo” e disse ainda que isso era compra de voto. Isso é uma 

grande calúnia. Acredita que nem o Presidente da República tem o 

poder de ter esse bloco em suas mãos porque esse bloco tem que 

ser carimbado e assinado por um médico. E assim sendo, estaria 

acusando o médico também. Disse ainda que é muito fácil se fazer 

de doida, como a própria disse por várias vezes em suas falas 

enquanto a acusava. Em sua opinião isso não é ser doida, foi 

abuso de poder porque tem imunidade. Mas tudo tem limite. 

Repudia a denúncia feita ao Ministério Público. E vem cobrar a 

Vereadora que cumpra o que falou. Diz isso porque quem não 

deve não teme.Pediu desculpas pelo desabafo, mas não poderia 

deixar de se defender perante as pessoas que não a conhecem, 

porque as pessoas que a conhece sabe de sua 

dignidade.Finalizando, deixou seus agradecimentos a todos, 

desejando um feliz Natal e um ano cheio de paz e de amor. Dando 

continuidade a palavra franqueada o Presidente concedeu a 

mesma a Vereadora Adalgisa, que também deixou seus 

agradecimentos, falou de seus sonhos para Calçado e pediu a 

união de todos para que diversas situações difíceis sejam 

resolvidas para melhoria de Calçado. Pediu também oração pelas 

autoridades. Disse que admira e respeita a todos os colegas 

porque cada um tem um jeito de trabalhar. E falou do orgulho que 

sente por ter uma parceria com a Vereadora Fátima Simões, que 

por diversas vezes foram juntas pedir ao Executivo por situações 

melhores e o não era dado, virava as costas, mas a Vereadora 

Fátima Simões não ficava satisfeita com o não e voltava por 

diversas vezes. E admira essa característica da Vereadora. O 

Presidente atendendo a pedido das pessoas que assistem a sessão 

pela internet, e que telefonaram para a Câmara dizendo que o 
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áudio da sessão não estava bom, concedeu a palavra novamente a 

Vereadora Fátima Simões para que a mesma repetisse suas falas. 

Logo após a Vereadora Fátima Simões fazer uso da palavra 

franqueada o Presidente, dando sequência a ordem de inscrição, 

concedeu a mesma a Vereadora Janaina, que após cumprimentar 

a todossolicitou ao Presidente que encaminhe uma moção de 

pesar familiares da senhora Delmina Pimentel da Silva, ex-

funcionária da Prefeitura de Calçado. Pediu também que seja 

encaminha da moção de pesar aos familiares da Dona Minervina 

da Silva Oliveira e da Dona HonorinaCharpinel. E deseja que Deus 

possa confortar os corações dessas famílias. Falou também sobre 

a obra de saneamento básico que está sendo realizada em nosso 

município, e acrescentou dizendo que se a obra está sendo 

malfeita é porque ela não tem um gestor que cobra. Comentou que 

frequenta os municípios vizinhos que estão com a mesma obra, 

porém,sem os transtornos que estão sendo causados em nosso 

Município. Relatou que há seis meses, no morro mais conhecido 

como morro do Paulinho Beline, existe um esgoto sendo jogado em 

um bueiro, em rede pluvial, ao lado da casa do Sr. Sebastião 

Gonçalves. Disse que está sempre solicitando ao Executivo 

solução para o problema que esta obra está causando em nossa 

cidade. Lembrou que esta Casa concluiu uma CPI, onde um dos 

fatos da CPI foi saneamento básico. Disse ainda que quando vem 

a chuva o esgoto volta dentro de algumas residências. E ligam 

incessantemente para o Secretário de obras, sendo que isso não é 

de responsabilidade da municipalidade. E perguntou onde está o 

Executivo para dar uma notificação a essa empresa. A 

responsabilidade é do Executivo. Solicitou ao Presidente que 

encaminhe um ofício ao Ministério Público, pedindo providências, 

pois, por seis meses o esgoto está sendo desviado em rede pluvial, 

num bueiro próximo ao “famoso morro do Paulinho Beline”. E na 

rua quinze existe um problema crônico por falta de uma vara de 

cano de 150, e perguntou se a Prefeitura está falida ou mal 

gerenciada, porque o problema persiste desde a última sessão. E 

solicita ao Secretário de Obras que resolva o problema da rua 

Quinze e do Bairro Liberdade, porque se o problema persistir, será 

feita uma denúncia ao Ministério Público. Pediu também a 
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empresa da CESAN que está fazendo esse serviço que sinalize as 

ruas que estão em obra. Ressaltou que a casa próxima ao 

cemitério o problema do esgoto persiste e pediu a empresa que 

tome as providências cabíveis. Não está aqui para compactuar 

com serviço mal feito. Comentou ainda que a Secretaria de Saúde 

não cumpre atendimentos. E citou que no Bairro João Marcelino 

de Freitas existe um bebê encéfalo que precisa de uma sonda de 

aspirar nº 8 - 10 unidades a cada 24 horas, água destilada 10ml - 

10 unidades a cada 24 horas, soro fisiológico - 10 unidades a cada 

24 horas, fixador de granula de traqueostomia – 15 unidadesa 

cada 30 dias, gaze esterilizada – 3 pacotes a cada 24 horas, 

seringa 20ml – 1 unidade a cada 24 horas, aspirador portátil com 

borracha, as quantidades deverão ser avaliadas posteriormente 

pela equipe que acompanha o paciente. Drª Daiane Olhós. Isso é 

prescrição médica e não pode ser dada qualquer quantidade. Por 

isso vem pedir ao responsável que atenda a esses pedidos, porque 

estão lidando com vidas. Ninguém está fazendo favor, porque 

saúde pública é um direito de todos, está na Constituição Federal. 

Sobre a Educação, disse que mandou um ofício ao Secretário de 

Educação e ao Prefeito, porque esta Casa aprovou um 

requerimento para um abono para os servidores da Educação e 

até a presenta data não chegou a esta Casa o tão sonhado e 

esperado abono, mas estão aguardando que o Prefeito encaminhe 

a esta Casa o Projeto de Lei com esta finalidade. Relatou que 

durante o ano de 2018, propôs 55 ofícios ao Executivo, 59 

Requerimentos, 6 Indicações, 3 Projetos de Leis e 2 Anteprojetos. 

Agradeceu aos colegas que proporcionaram esse trabalho. Falou 

sobre o Natal e disse que está aqui para servir a cada pessoa que 

a procura, direta ou indiretamente. Agradeceu a Deus a 

oportunidade e se colocou a disposição de cada família 

calçadense. O Presidente concedeu a palavra a Vereadora Fátima 

da Silva, que lembrou que esta Casa aprovou um projeto de lei a 

respeito de auxílio de transporte e na época fez uma emenda para 

que os Distritos também fossem atendidos. Comentou sobre 

caminhões que saem do município transportando aréola e carro 

de boi para todo o Estado e quando um paciente precisa de um 

carro para ser levado a uma consulta, não consegue. Comentou 
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sobre um acidente que quase vitimou o conselheiro tutelar 

Guilherme e o motorista Gaúcho, pois o carro que estava sendo 

utilizado pelo Conselho Tutelar estava sem a tampo do tanque de 

combustível, e a Secretária tinha conhecimento do problema. E 

com relação ao que foi falado pela Vereadora Fátima Simões, 

comentou que teria diversos motivos para se sair bem sobre o que 

foi falado, porque sabe se expressar muito bem quando domina o 

assunto, assim como a Vereadora Fátima Simões que poderia ter 

feito melhor fazendo sua parte de falar a verdade. Porque quando 

falou que existia, é porque existia e ainda continua existindo. A 

Vereadora Fátima da Silva afirmou ainda que não está aqui 

ofendendo, denegrindo e nem falando mentira, está afirmando 

uma coisa que aconteceu e ainda continua acontecendo. Dentre 

muitas outras coisas a Vereadora Fátima da Silva falou sobre as 

atribuições dos Vereadores e das coisas que tem cobrado e 

fiscalizado em nosso município. Falou sobre as pessoas que 

residem em outros municípios e assumiram cargo comissionado 

em Calçado e abastecem seu carro particular na conta da 

Prefeitura. Falou ainda que se fala que o município está passando 

por uma crise financeira, sendo que de acordo com o portal da 

transparência a arrecadação e os royalties de petróleo não caíram, 

pelo contrário, aumentaram. Falou ainda que os agentes 

comunitários de saúde não recebem insalubridade, mas prestam 

atendimento a pessoas que possuem doenças infecto contagiosas. 

Disse ainda que a enfermeira contratada pela vigilância sanitária, 

recebe pelo CAPS, mas não acompanha a agente de saúde quando 

precisa fazer uma visita numa casa onde tem uma pessoa que tem 

uma doença infecto contagiosa. O município gasta dinheiro com 

muitas coisas, mas não paga o que é de direito do funcionário. 

Disse também que enquanto tiver coisas erradas no município vai 

continuar denunciando, gostem as pessoas ou não. O Vereador 

Castanha perguntou a Vereadora Fátima da Silva, que em suas 

falas mencionou que tem funcionários abastecendo o carro próprio 

nas contas da Prefeitura, se ela tem provas disso, porque a 

Câmara tem que tomar uma atitude. Em resposta a mesma 

informou que é Secretário e que já pediu procidências. A 

Vereadora Janaina disse que gostaria que providências realmente 
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sejam tomadas porque existe um funcionário para registrar a 

quilometragem do veículo e o abastecimento, por isso estranha 

esse procedimento. Usando a Tribuna o Presidente desta Casa, 

Vereador Waguinho, mais uma vez cumprimentou nominalmente 

a cada Vereador presente, a todos que acompanham esta Sessão, 

aos funcionários e aos prestadores de serviço. Agradeceu a Deus 

por mais essa sessão. Agradeceu também aos colegas vereadores 

pelo carinho e pela votação que teve para estar por mais dois anos 

à frente desta Casa. Fez uma breve prestação de contas de tudo o 

que conquistou para esta Casa nesse período de dois anos. 

Implantou o portal da transparência que está totalmente 

adequado as exigências do Tribunal de Contas e está sendo 

atualizado em tempo real. Em 2017 a Câmara de Calçado passou 

a ocupar o terceiro lugar em maior transparência em todo o 

Estado do Espírito Santo; teve ainda a criação da ouvidoria, onde 

todo e qualquer cidadão pode tirar suas dúvidas e obter as 

respostas automaticamente no site; aquisição de um link de 

internet extra para eventuais quedas, permitindo que o sistema 

esteja sempre online; criação da Câmara online com a 

transmissão de todas as sessões ao vivo; a disponibilização de 

todas as leis municipais de 1959 até a presente data no site da 

Câmara; implantação do sistema de apoio ao processo legislativo 

no portal da Câmara, onde todas as proposições, requerimento e 

projetos poderão ser acompanhadas; implantação do sistema de 

segurança da Câmara, onde o sistema de alarme é integrado com 

as câmeras e cada funcionário tem a sua senha para entrada; 

confecção de uniformes e crachás de identificação dos 

funcionários da Câmara; padronização da vestimenta dos 

Vereadores; troca de aparelhos de ar condicionado resultando em 

grande economia de energia; criação de uma sala para os 

Vereadores; devolução de saldo financeiro ao Executivo em janeiro 

de 2018, referente ao exercício de 2017, do montante de R$ 

56.746,22 (cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais 

e vinte e dois centavos); concessão do maior abono natalino aos 

funcionários desta Casa de Leis; continuidade do pagamento do 

auxílio alimentação aos servidores desta Casa; aquisição de 

matrizes para confecção das medalhas das sessões solenesque 
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passaram a ser patrimônio da Câmara; restauração da galeria de 

fotos dos ex-presidentes da Câmara e por último a aquisição de 

um veículo 0km no valor de R$59.950,00 (cinquenta e nove mil, 

novecentos e cinquenta reais) e mesmo com essa aquisição a 

Câmara vai conseguir dar um abono para os funcionários. São 

pequenas coisas, mas que são deixadas com muita clareza e 

transparência. Registrou que se existe essa economia e essas 

aquisições, ela se deve ao trabalho realizado pelos servidores, 

pelos prestadores de serviço e pelos Vereadores. Só tem que 

agradecer a todos pelo excelente trabalho. Finalizando, desejou a 

todos um feliz Natal, feliz ano novo e que 2019 seja um ano de 

muitas conquistas. Pediu as Comissões de Finanças e de Justiça 

que tenham agilidade para que asessão extraordinária possa ser 

marcada o mais rápido possível. 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 
 

 

 

 

 


