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Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto (08) de dois mil e 

dezenove (2019), às 19 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 

São José do Calçado-ES, sob a Presidência do VereadorWagner 

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), 

Francisco Sana (Nel da Terra do Sol), Almir de Almeida Lima (Nel 

Lima) e Jarmas de Almeida Leite (Fifi). Havendo número legal, 

oPresidente declarou abertos os trabalhos da presente Sessão e 

convidou a todos para a execução dos Hinos Nacional e Municipal. 

Em seguida convidou o Pastor Luís Carlos que sempre comparece 

as Sessões desta Casa para trazer uma palavra de fé.Logo após 

determinou a 1ª Secretária, vereadoraJanaina,proceder à leitura 

daAta da Sessão anterior, a qual foi aprovada por todos. Não 

havendo PEQUENO EXPEDIENTE passou-se aORDEM DO 
DIA:Projeto de Lei nº 031/2019, de autoria do Executivo, que 

“Autoriza a abertura de Crédito Especial no orçamento financeiro 

do exercício de 2019”, que estava em estudo nas Comissões de 

Saúde e de Finanças. Parecer da Comissão de Saúde e Bem-
Estar, composta pelos Vereadores Fátima Simões - Presidente, 

Adalgisa- Relatora e Fifi – Membroe Parecer da Comissão de 
Constituição e Finanças, composta pelos Vereadora Castanha – 

Presidente, Fátima da Silva –Relatora e Nel Sana – Membro, 

ambas Comissões sugerindo ao Plenário a aprovação do Projeto de 

Lei nº 031/2019. Ouvido o Plenário, todos os Vereadores votaram 

favoráveis ao Projeto, ficando, portanto, aprovado. Projeto de Lei 
nº 034/2019, de autoria do Executivo, que “Altera a redação da 



Lei nº 2.044/2017, que Autoriza Contratações Temporárias para 

atender a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de 

Assistência Social, e dá outras providências.Parecer da Comissão 
de Justiça, composta pelos Vereadores Nel Lima - Presidente, 

Janaina- Relatora e Fátima da Silva – Membro sugerindo ao 

Plenário a aprovação do projeto. Aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 033/2019, de autoria do Executivo, que “Cria o 

Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes 

do Município de São José do Calçado/ES e dá outras 

providências”. Em estudo na Comissão de Justiça. O Vereador Nel 

Lima pediu que o Projeto ficasse em estudo na Comissão de 

Justiça para se inteirar melhor de certos pontos. Ouvido o 

Plenário, ninguém se manifestando contrário, o Projeto ficou em 

estudo na Comissão de Justiça. Projeto de Lei nº 035/2019, de 

autoria do Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a implantar 

o componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria – 

SNA/e dá outras providências”. Em estudo na Comissão de 

Justiça.Indicação nº 005/2019, apresentada pela Vereadora 

Fátima da Silva, para que a Casa encaminhe ofício ao Prefeito e ao 

Secretário Municipal de Obras, solicitando aos mesmos a 

pavimentação de um trecho da Rua Padre Amando Geerts. 

Encaminhe-se ao Prefeito. Projeto de Resolução nº 002/2019, 
de autoria da Vereadora Fátima da Silva, que “Cria a Medalha 
do Mérito Cultural “VercondaEspadaroteBulus” e dá outras 
providências”. A citada honraria será conferida a pessoas ou 

instituições que desenvolvam ações de promoção à cultura, bem 

como a personalidades de destaque cultural em nosso Município. 

Aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria da 
Vereadora Janaina: a) nº 084/2019, solicitando ao Exmº Sr. 

Prefeito Municipal para que junto ao Departamento de Estradas e 

Rodagens do Estado do Espírito Santo – DER/ES, providencie a 

implantação de faixas de pedestres no município de São José do 

Calçado, indicando os seguintes pontos para fixação das faixas: - 

esquina da Rua Francisco Nunes de Moraes e esquina da Drogaria 

Medina (ladeira Getúlio Vargas); - Rua Getúlio Vargas (em frente à 

Lotérica Esquina da Sorte); - Rua Maria Ortiz ( ao lado do Posto 

Passalini); b) nº 085/2019solicitando ao Prefeito informações 



quanto ao número de veículos locados pelo Poder Executivo, bem 

como cópia integral do contrato de locação e cópia dos valores 

pagos a locadora; c) nº 086/2019solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal para que junto à empresa responsável pela obra de 

asfaltamento do trecho entre o Arraial do Café e o trevo de São 

José do Calçado (interseção com a ES-484), analisem a 

possibilidade de disponibilizar os paralelepípedos que serão 

retirados da entrada do Distrito de Alto Calçado. Sugiro que os 

mesmos sejam realocados nas ruas de Alto Calçado que se 

encontram sem calçamento; d) nº 087/2019solicitando ao 

Prefeito que providencie os reparos necessários na ponte Avelino 

Cardoso, localizada na comunidade do Goiabal; e) nº 088/2019, 
reiterando Requerimento nº 036/2018, no qual solicita ao Sr. 

Prefeito Municipal a retirada dos veículos abandonados na rua 

Domingos Martins, próximo a Oficina automotiva do Bregó. Todos 

os requerimentos da Vereadora Janaina foram aprovados. 

Requerimento nº 089/2019 de iniciativa do Vereador 
Castanha solicitando ao Exmº Sr. Prefeito que providencie o 

serviço de terraplanagem, através do patrolamento das ruas do 

Bairro São Domingos (popularmente conhecido como “panelão”). 

Aprovado.  

 

 

 

Leitura do OF. SMTOSU nº 168/2019, do Secretário Municipal 
de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, Sr. José Manoel, ao 

Presidente desta Casa, considerando que a referida obra demanda 

questões técnicas de engenharia e infraestrutura cujas 

informações necessariamente dependem de levantamentos 

técnicos e específicos; requer ao Poder Legislativo que as 

informações sejam prestadas de modo formal, mediante perguntas 

a serem dirigidas por escrito, cujas respostas serão fornecidas da 

forma mais precisa possível e dotadas de elementos técnicos. O 

Presidente esclareceu que se trata da convocação do Secretário de 



Obras, Sr. José Manoel, porém o Presidente passou por problemas 

de Saúde e no período em que esteve internado os colegas 

Vereadores acharam por bem deixar para ouvir o Secretário 

quando ele retornasse aos trabalhos e agora, está de volta. Mas, 

na sessão em que deveria comparecer o Secretário apresentou um 

atestado médico, então foi feito um novo ofício para que o mesmo 

comparecesse a sessão do dia 12 de agosto, porém o mesmo 

enviou ofício requerendo a Câmara que as informações sejam 

prestadas de modo formal, mediante perguntas a serem dirigidas 

por escrito, cujas respostas serão fornecidas da forma mais 

precisa possível e dotadas de elementos técnicos. Leitura do Oficio 

SMTOSU nº 170/2019, do Secretário de Obras, Sr. José Manoel, 

informando que o objetivo da protocolização do ofício acima citado 

foi apenas de prestar esclarecimentos de modo formal, na certeza 

de que atingiriam os objetivos propostos para a questão e pauta, 

mas em hipótese alguma o de demonstrar intenção de não 

comparecer na sessão plenária. Contudo, tendo em vista que esse 

Parlamento Municipal necessita de esclarecimentos de forma 

presencial, vem se colocar a disposição para comparecimento na 

sessão plenária do dia 26/08/2019 ou eventual sessão 

extraordinária se for de entendimentos dessa Colenda Casa de 

Leis. Leitura do ofício CMSJC nº 209/2019, do Presidente desta 

Casa ao Secretário de Obras, Sr. José Manoel, com base no 

requerimento nº 039/2019 da Vereadora Fátima da Silva, pela 

impossibilidade de comparecimento na sessão do dia 10 de maio, 

pela impossibilidade desta Presidência na realização da oitiva na 

sessão do dia 27 de maio, pelo não comparecimento na Sessão do 

dia 12/08 e pelo ofício protocolado pelo Secretário no dia 

13/08/2019, onde se colocou a disposição para o comparecimento 

na próxima sessão da Câmara, vem convocar o Secretário para 

prestar esclarecimentos aos Edis desta Casa, no dia 26 de agosto 

de 2019, às 19 horasno Plenário desta Colenda Casa de Leis, onde 

com base no Regimento Interno desta Casa e na Lei Orgânica 

Municipal, terá por obrigação prevista em Lei, prestar 

esclarecimentos sobre a obra de saneamento que está sendo 

executada em nosso município. O Presidente convidou o 

Secretário para usar a Tribuna. E iniciando os questionamentos 



passou a palavra a Vereadora Fátima da Silva, onde esclareceu os 

motivos pelos quais pediu a convocação do Secretário, que como 

todos sabem é a respeito da obra de saneamento básico e 

perguntou ao mesmo se tinha conhecimento das planilhas de 

medições que foram feitas desde o início da obra até agora, no 

total de vinte, que seria relativo ao serviço feito, como por exemplo 

a retirada do calçamento, fazer a escavação, passar os canos para 

depois a Prefeitura fazer a ligação das casas nas redes e a 

recolocaçãodos paralelepípedos. E depois tudo isso concluído, 

fazer as elevatórias e terminar perto do antigo matadouro. O 

Secretário cumprimentou a todos, agradeceu a oportunidade, e 

respondeu a Vereadora que nesse caso existe o fiscal e o 

engenheiro da obra, que é o Dr. Marco, que faz as planilhas, as 

quais realmente assina, porém, a responsabilidade é do 

engenheiro. A Vereadora Fátima da Silva perguntou ao Secretário, 

que como responsável pela pasta ele, nesse caso, é o ordenador de 

despesas, se o mesmo tem conhecimento de todo o serviço que foi 

prestado. Em resposta o Secretário disse que primeiro, passa 

pelas mãos do engenheiro da Prefeitura que é o fiscal da obra e 

depois ele assina e autoriza o pagamento. A Vereadora perguntou 

ao Secretário se o mesmo tinha conhecimento de uma Nota Fiscal 

do dia 03/10/2017, no valor de R$562.757,00. Em resposta o 

Secretário disse que precisava verificar primeiro para poder 

responder corretamente. A Vereadora Fátima da Silva alertou o 

Secretário, que quando o engenheiro ou qualquer outro 

funcionário passa um documento sobre a obra, quando o mesmo 

atesta que o serviço foi prestado de acordo com a planilha e 

autoriza o pagamento ele se torna responsável pela obra. Por que 

o engenheiro faz a parte técnica, porém a parte financeira é 

responsabilidade do Secretário. E isso pode trazer problemas 

futuros, disse que desde quando a obra começou acompanha o 

serviço que está sendo feito pela T&T. Mostrou fotos, e em uma 

delas, a qual disse que tirou da janela do seu quarto, o cano 

instalado estava furado, disse que naquele momento contatou que 

não tinha ninguém da Prefeitura acompanhando o 

serviçoeconversou com o funcionário da empresa porque aquele 

cano precisava ser substituído, eles cobriram com terra e nada foi 



feito. O Secretário disse que vai passar a questão para o 

engenheiro da Prefeitura e procurar saber o que aconteceu. A 

Vereadora Janaina comentou que os moradores da cidade vêm 

sofrendo desde o início desta obra e hoje o acesso a certos bairros 

está intransitável, etodos sabem que o Secretário tem autonomia 

para fiscalizar, e até mesmo para parar a obra se ela estiver sendo 

malfeita. Disse ainda que verificou que consta na planilha da 

obra, recomposição de pavimentação de paralelepípedo, quer dizer 

que o serviço foi pago, porém seu questionamento é como vai ficar 

essa situação porque todos sabem que isso não foi feito pela 

empresa.A Vereadora Janaina perguntou também ao Secretário, 

como fica a recomposição asfáltica da Rua José Teixeira Vieira de 

Rezende, pois consta na planilha a retirada dos paralelepípedos e 

a recomposição asfáltica, de responsabilidadeda empresa T&T. E 

perguntou os demais vereadores se eles vão cruzar os braços 

diante dessa situação. Disse ainda que sua preocupação é com 

relação a ligação desse esgoto, quando e como irá acontecer. O 

Vereador Castanha perguntou ao Secretário se o engenheiro da 

Prefeitura assina junto com ele a Nota Fiscal. E o mesmo 

respondeu que sim. A Vereadora Fátima da Silva apresentou um 

pequeno vídeo de uma reportagem feita no início do ano de 2018, 

mostrando as ruas da cidade cheias de buracos e a insatisfação 

dos moradores. O Secretário comentou que tem certeza que as 

ruas serão consertadas, pediu desculpas a população de Calçado 

por todo o transtorno, informou que a firma foi notificada e que o 

município ganhou reajuste de asfalto para as ruas que precisam 

como por exemplo, a rua que desce para a US II, a rua ao lado da 

Prefeitura que desce para a Biquinha, a Rua Maria Ortiz e tantas 

outras. A Vereadora Adalgisa comentou que os Vereadores são 

muito cobrados pela população, por isso eles precisam ter 

informações. O Secretário comentou que ele também é muito 

cobrado, e concorda que o povo cobre das autoridades. A 

Vereadora Fátima da Silva disse que no final da reportagem A 

Gazeta fala que a nota obtida na Prefeitura é que no final da obra 

será feito um mutirão com os funcionários da Prefeitura para 

consertar as ruas. O Secretário afirmou que não tem 

conhecimento desse fato. A Vereadora Fátima da Silva perguntou 



se o Secretário teria uma previsão do montante pago a firma T&T. 

Ele não soube responder. A Vereadora Fátima da Silva afirmou 

que foram pagos quase seis milhões de reais e tem documentos 

que comprovam o que diz. Em resumo a firma recebeu para fazer 

o serviço, porém quem faz o serviço de manutenção das ruas 

quando estoura um esgoto é o pessoal da Prefeitura e da Linfaso. 

O Secretário deixou claro que o serviço de manutenção do esgoto é 

feito pela Secretaria de Obras mesmo, porém o da obra de 

saneamento não, porque ainda não fez a ligação das casas na 

nova rede, ainda não terminou a obra. A Vereadora Fátima da 

Silva falou ainda dos acidentes causados por conta do calçamento 

malfeito, das pessoas que levaram tombo de motos, bicicletas e até 

mesmo a pé. A Vereadora Janaina perguntou se existe algum 

serviço que foi glosado. O Secretário informou que todas as 

pessoas que fizeram a ligação na rede nova já foram notificadas. 

Disse ainda que não pode consertar o serviço que foi feito pela 

firma, ele notifica, cobra do engenheiro e da firma. Os Vereadores 

Castanha e Fátima da Silva concordam que os problemas com o 

esgoto da cidade aumentaram depois que começou a obra, por 

isso que a fiscalização deveria ser mais efetiva. A Vereadora 

Janaina comentou que ligou para a FUNASA e tomou 

conhecimento que o governo faz três fiscalizações da obra, no 

início, meio e fim, e vai aguardar a prestação de contas final que o 

município terá que fazer a FUNASA, onde tudo deverá estar 

funcionando perfeitamente e com o calçamento conforme estava 

antes de iniciar a obra.Ainda a Vereadora Janaina comentou que 

na planilha consta pavimentação em bloco sextavado de 8 

centímetros e perguntou ao Secretário aonde foi feita essa 

pavimentação. O Vereador Castanha comentou que no Panelão 

tem esse calçamento e na Terra Roxa também tem um trecho. A 

Vereadora Janaina perguntou ainda onde foi colocado meio fio de 

concreto 15x21 de 30 centímetros. Justificou que faz esses 

questionamentos porque, de acordo com as planilhas, foram pagos 

valores significativos por esses serviços. Perguntou ainda onde foi 

colocado plantio de grama esmeralda, terra vegetal no valor de 

R$113,12 (cento e treze reais e doze centavos). O Secretário de 

Obras sugeriu aos Vereadores que convoquem o engenheiro fiscal 



dessa obra para que obtenham informações mais adequadas. A 

Vereadora Fátima da Silva esclareceu que quando a Câmara 

aprovou a convocação do Secretário o Presidente deixou bem claro 

que o mesmo poderia trazer a equipe técnica e quem achasse 

necessário. A Vereadora Fátima da Silva perguntou ao Secretário 

se ele sabe quem são os fiscais licenciados pela secretaria de 

obras para estarfiscalizando essa obra de saneamento básico hoje. 

Em resposta informou que é o Salvador e o Dr. Marcos Matta. A 

Vereadora Fátima da Silva fez a leitura do Decreto do Executivo, 

exonerando a SrªAndréia Albino de Siqueira do cargo de Chefe de 

Área de Licenciamento e Fiscalização de Obras a partir de 02 de 

maio de 2019, mas a mesma ficou trabalhando nesse cargo por 

dois anos, sendo que em desvio de função porque em momento 

algum nunca viu essa servidoranas ruas fiscalizando a obra, e 

perguntou ao Secretário quem atestava a frequência dessa 

servidora. O Secretário informou que ele atesta a frequência de 

todos os servidores lotados em sua Secretaria. A Vereadora então 

concluiu que o Secretario atestava a frequência de uma pessoa 

que deveria estar nas ruas fiscalizando obra, enquanto ela estava 

trabalhando na Casa Amarela, por dois anos e uns três meses 

antes de ser exonerada voltou para fazer café e limpar a Secretaria 

de Obras. Nesse caso deveria ter tido o Salvador, o Dr Marcos e a 

Andréia como fiscais de obra. E perguntou ao Secretário qual foi o 

motivo porque ela foi exonerada. Ele não soube informar. A 

Vereadora Fátima da Silva ainda questionou o Secretário o fato de 

não terem colocado um fiscal para acompanhar a execução da 

obra na época em que a mesma denunciava, mostrava nas redes 

sociais e apresentava nesta Casa todas as irregularidades que 

estavam acontecendo, como por exemplo o cano furado que foi 

coberto mesmo estando furado, comprovando para todos que 

estava sendo realizado um trabalho sujo e que não servia para 

Calçado e que o dinheiro que estava sendo gasto, estava sendo 

jogado fora, porque a firma vai embora e os problemas vão ficar 

por conta do município. Tem mais de trinta por cento da obra sem 

fazer, que são as elevatórias. A Vereadora Janaina comentou que 

já foram pagos quase seis milhões de reais a essa empresa e fica 

se perguntando se valeua pena ter pago por um serviço tão 



malfeito e tão desqualificado. E relatou que de existe um item na 

planilha, execução de base solo brita e gostaria de saber onde foi 

feito esse serviço. O Secretário de Obras informou que foi feito na 

Rua Francisca Teixeira. A Vereadora Fátima da Silva perguntou ao 

Secretário se o mesmo saberia responder qual o percentual de 

obra que ainda falta para ser feito, levando em consideração o 

aditivo de prazo que foi feito com a firma. Não soube responder. A 

Vereadora Janaina alertou ao Secretário que verifique a 

construção e instalação de certos itens que constam nas planilhas 

e cobre da firma para que realmente sejam feitos.  

 

 

 

 


