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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE
MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZESSEIS

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e quinze minutos, no Salão Plenário “Manoel Monteiro Lobato” da Câmara
Municipal de Muqui/ES, o Presidente da Mesa Diretora, Excelentíssimo Vereador
Tadeu Custódio, confirmando quorum legal e invocando a proteção de Deus,
declarou aberta a sessão ordinária. Integrando o Plenário estiveram presentes os
Senhores Vereadores: Alessandro Mateus, Carlos Henrique Dias Luparelli, Carlos
Roberto Cantalejo, Eros Prúcoli, Filipe Rodrigues Morgado, Patriquek Morcelli de
Castro, Sérgio Luiz Anequim sob a Presidência do Senhor Tadeu Custódio. Ausente
Vereador Thadeu Eliotério da Silva. Dando início aos trabalhos, o Presidente da
Câmara solicitou ao Diretor-Geral, Senhor Roberto Carlos Lívio Carrari, a leitura da
mensagem bíblica, posteriormente, todos os presentes foram convidados a
pronunciar a oração universal “Pai-Nosso”. Na sequência, o Presidente da Casa pôs
em discussão e votação a ata da Sessão Ordinária do dia dezenove de outubro de
dois mil e dezesseis, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, passou-se ao
pequeno expediente com a leitura dos documentos recebidos: Projeto de Lei Nº
024/2016 – Iniciativa do Vereador Sergio Luiz Anequim – Denomina Rua no Bairro
Santo Agostinho; Projeto de Resolução Nº 003 – Iniciativa do Vereador Filipe
Morgado – Altera Resolução Nº 002/2012 e dá outras providências; Projeto de
Emenda a LOM – Lei Orgânica Municipal – Iniciativa dos Vereadores Filipe
Morgado; Sérgio Luiz Anequim e Thadeu Eliotério da Silva. – Altera o parágrafo
sexto, do artigo vinte e três da Lei Orgânica do Município de Muqui. Findo o
pequeno expediente, passou-se à Ordem do Dia. Conforme solicitado pelo
Presidente da Casa, o Diretor- Geral proferiu a leitura do Ofício PMM Gabinete Nº
102/2016, cujo teor refere-se à solicitação feita pelo Prefeito Municipal a essa Casa
de Leis que seja concedida licença de suas funções para tratamento médico. Posto
em votação, o pedido de licença foi aprovado por unanimidade. Ato Contínuo, o
Diretor-Geral proferiu a leitura do Projeto de Lei Nº 017/2016 e do parecer da
Comissão. Projeto de Lei Nº 017/2016 – Altera o Anexo de Metas Fiscais da Lei de
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Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2017. O Parecer da
Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização; é
pela aprovação do referido projeto conforme redigido. Assinaram este documento o
Relator, Vereador Carlos Roberto Cantalejo; o Presidente, Vereador Sérgio Luiz
Anequim e o Secretário, Vereador Patriquek Morcelli de Castro. Em discussão o
Projeto de Lei Nº 017/2016, não havendo manifestação dos Nobres Edis, passou-se
ao momento da votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na sequência,
lido o Projeto de Lei Nº 020/2016 que dispõe sobre procedimento para se obter
acesso à informação no âmbito do Poder Executivo do Município de Muqui/ES. O
Parecer da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização; é
pela aprovação conforme redigido. Assinaram este documento, o Relator, Vereador
Carlos Roberto Cantalejo; o Presidente, Vereador Sérgio Luiz Anequim e o
Secretário, Vereador Patriquek Morcelli de Castro. Em discussão o projeto, fez uso
da palavra o Vereador Filipe Morgado, após cumprimentar a todos, explicou que, há
um tempo, Muqui saiu nas páginas de jornal sendo um dos últimos municípios do
Espírito Santo no ranking da transparência pública. Enfatizou que o Ministério
Público entrou com uma ação contra essas prefeituras que não cumpriram esse
dever e resultou numa regulamentação de como o cidadão deve ter acesso às
informações do Poder Público. Para tanto, foi criado um sistema, em que o cidadão
irá à prefeitura para escrever a informação que requerer e terá um prazo para ser
respondido. Destacou a importância deste ato, apesar do distanciamento da
população com o Poder Público. Reiterou que é de fundamental importância o
acesso daquele cidadão que deseja conhecer o que está se passando, não somente
“boca a boca”, mas por meio de documentos públicos, sendo um direito previsto
tanto em leis federais como estaduais e também regulamentado. Destacou que os
documentos grandes poderão ser solicitados via e-mail e mídias digitais. Solicitou
atenção da administração pública, porque muitas das informações que o cidadão
precisa devem constar no portal da transparência, não somente em Muqui, mas
também

nos

mais

de

cinco

mil

municípios

que

existem

neste

país.

Posto em votação o referido Projeto de Lei Nº 020/2016 foi aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, o Vereador Sérgio Luiz Anequim solicitou dispensa de
prazo do Projeto de Lei Nº 024/2016 que denomina rua no bairro Santo Agostinho.
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Fez uso da palavra o Presidente da Comissão Permanente de Educação, Saúde,
Meio Ambiente e Infraestrutura Municipal, Vereador Filipe Rodrigues Morgado,
informando que este projeto já foi apreciado pela comissão e não há nada que
impeça a sua tramitação. Posto em votação, a referida dispensa de prazo foi
aprovada por unanimidade. Na sequência, conforme solicitado pelo Presidente, o
Diretor-Geral Proferiu a leitura do Projeto de Lei Nº 024/2016. Posto em discussão o
Projeto de Lei Nº 024/2016 e não havendo manifestação dos Nobres Edis, passouse ao momento da votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo na ordem do dia, de acordo com o artigo 74 (setenta e quatro) do
Regimento Interno, o Presidente da Mesa Diretora concedeu a palavra aos
vereadores inscritos por vinte minutos. Fez uso da palavra o Vereador Eros Prucoli,
após cumprimentar a todos, agradeceu as pessoas que fizeram parte de sua vida
durante período em que esteve como Vereador desta Casa de Leis. Solicitou ofício
parabenizando aos Prefeitos eleitos do Estado, sendo eles: em Vitória, o Senhor
Luciano Rezende, do PPS; na Serra, o Senhor Audifax e em Cariacica, o Senhor
Juninho, do PPS. Estendendo também, ao Senhor Gandini do PPS, Vereador mais
votado do Espírito Santo. Em seguida, agradeceu de forma especial a todos os
funcionários da Câmara Municipal de Muqui; solicitando ao Senhor Roberto que
envie uma carta em seu nome agradecendo pelos atendimentos prestados.
Agradeceu a todos os secretários municipais nos quatro anos do Ex-Prefeito Nicolau
e os que estiveram nesses últimos quatro anos do mandato do Dr. Aluísio.
Agradeceu a todos os vereadores que, mesmo com todas as dificuldades e
problemas, estão terminando juntos mais um mandato e permanecerão amigos e
cidadãos muquienses. Agradeceu também a todos os fornecedores que prestaram
serviços à Câmara enquanto esteve como Presidente, citando os nomes de alguns
deles como: o Morga, o Sandro, o Nazir e as demais empresas que prestaram
serviços. Agradeceu a todo comércio de Muqui, ao povo, aqueles que votaram nele
e os que torceram por ele. Agradeceu aos seus familiares, aos quais declarou seu
amor e respeita a todos pelo apoio. Agradeceu seu amigo Ney que esteve o tempo
todo ao seu lado. Agradeceu ao Presidente Tadeu Custódio pela amizade e
consideração. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Em seguida, fez
uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio solicitando ofício ao Ministério Público,
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pedindo ao Dr. Fábio para intervir junto a Viação Real no que se refere à
disponibilidade de ônibus na linha Muqui – Alegre. Destacou que a Viação Real
alegava não haver estrada em boas condições para trafegar, mas, atualmente, essa
mesma estrada foi asfaltada e, até o momento, não há ônibus circulando na
localidade que compreende Muqui – Jerônimo Monteiro – Alegre. Disse que muitos
moradores de Muqui precisam desse transporte para ir ao Hospital do Estado
localizado no município de Jerônimo Monteiro. Reiterou seu pedido de intervenção
ao Ministério Público. Aparte o Vereador Filipe Rodrigues Morgado disse que
encaminhou ofício ao setor responsável por rodovia e transportes e explicou que o
Estado precisa abrir a concessão desta linha por ser intermunicipal. Interferindo, o
Vereador Tadeu Custódio disse que essa linha pertence à Viação Real. Retomando
a fala, o Vereador Filipe Rodrigues Morgado, destacou que seria muito interessante
se existisse uma linha que saísse de Muqui, passando pela comunidade Aliança,
pelo município de Jerônimo Monteiro até o município de Alegre, pois existem muitos
estudantes que frequentam Alegre, os Campus da UFES e da escola técnica, por
isso deve-se brigar para que o Estado abra a concessão desta linha de transporte
coletivo. Retomando a palavra, o Vereador Tadeu Custódio pediu para constar no
ofício, a necessidade de transporte para faculdade e escola técnica de River. Aparte
o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, comentou que também, por várias vezes,
encaminhou ofício à Viação Real, porém, até o momento, não obteve nenhuma
resposta. Por esse motivo, sugeriu que convidasse um representante da Viação
Real para vir à sessão prestar esclarecimentos. Interferindo, o Vereador Tadeu
Custódio disse que não adianta fazer o convite, porque eles – referindo-se a Viação
Real – “enrolam” e acredita que o Ministério Público resolverá esse problema e Dr.
Fábio saberá como agir. Agradeceu a presença do Dr. Claudiomar Barbosa, do
popular Roninho “bola sete”, futuro Vereador e das Senhoras Gleide e Magali.
Esclareceu que a colocação da impressa a respeito da transparência não se trata do
Poder Legislativo, pois o Portal Transparência está disponível, desde dois mil e
onze, no site da Câmara e o sic para atendimento dos cidadãos está funcionando
desde julho; portanto, a Câmara está trabalhando de acordo com que manda a lei,
agradeceu ao funcionário Tuca pelo empenho, por conferir e acompanhar todas as
leis sobre a transparência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
4

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sessão, convocando a todos para a próxima que se realizará no dia dezesseis de
novembro de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e quinze minutos. Em
seguida, determinou que fosse lavrada a ata, que após lida e achada conforme, vai
por ele Presidente e pelo Secretário assinada.

Muqui/ES, 03 de novembro de 2016.

TADEU CUSTÓDIO

EROS PRÚCOLI

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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