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

Aos cinco dias do mês de outubro 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, Eros
Prúcoli, Filipe Rodrigues Morgado, Sérgio Luiz Anequim e Thadeu Eliotério da Silva,
sob a Presidência do Senhor Tadeu Custódio. Ausentes os Vereadores: Carlos
Roberto Cantalejo e Patriquek Morcelli de Castro. 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
vinte e um de setembro 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 008/2016 – Iniciativa Prefeito Municipal – Autoriza o
Poder Executivo a conceder auxílios financeiros aos médicos participantes do
Projeto “Mais médicos para o Brasil”. Findo o pequeno expediente, passou-se à
Ordem do Dia. Com a palavra o Vereador Alessandro Mateus, após cumprimentar a
todos, pediu a dispensa de prazo do Projeto de Lei Nº 008/2016 referente ao
programa “Mais Médicos”. Nesse ínterim, realizada a votação nominal do pedido de
dispensa de prazo, sendo aprovado por unanimidade. E, de acordo com a
solicitação do Presidente da Câmara, o Diretor-Geral proferiu a leitura do referido
Projeto de Lei Nº 008/2016. Em seguida, solicitado pelo Presidente da Mesa
Diretora o Parecer oral da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finanças,
Orçamento e Fiscalização sobre a matéria em questão. Representando a comissão,
o Vereador Sérgio Luiz Anequim, após cumprimentar a todos, comunicou o parecer
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favorável ao projeto, justificando que foram acrescentadas apenas duas ou três
palavras, não acarretará nenhum prejuízo e será somente para acerta o projeto.
Posto em discussão o referido projeto, o Diretor-Geral solicitou autorização ao
Presidente para uso da palavra para esclarecer que não se trata de reajuste, serão
mantidos os mesmos valores, apenas foram juntados os dois benefícios em um
único valor, por conta de situação contábil. Para fundamentar sua justificativa, leu o
artigo segundo da Lei Nº 586/2014 em que fica estabelecido auxilio financeiro
destinado ao custeio de despesas com moradia até o valor máximo de setecentos e
cinquenta reais. Já o artigo terceiro da mesma Lei Nº 586/2014 versa que fica
estabelecido o auxilio financeiro mensal para o custeio de despesas com
alimentação no valor de setecentos reais. Portanto, a soma de setecentos com mais
setecentos e cinquenta dará um mil e quatrocentos e cinquenta reais, que é o valor
do projeto ora apreciado. Realizada a votação nominal, o Projeto de Lei Nº008/2016
foi 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 Filipe Morgado, após cumprimentar aos colegas Vereadores, aos
visitantes e aqueles que ouvem a sessão pelo SEMINC, agradeceu a presença das
pessoas que vieram assistir os trabalhos do legislativo. Relatou que nesse período
pós-eleição, passou a campanha e é o momento de pensar diretamente nos
projetos que levarão Muqui à frente. Desejou sucesso à administração do Prefeito
eleito, Frei Paulão. E que toda a sua equipe esteja preparada para assumir os
desafios de um governo que precisa e deve levar Muqui à frente. Solicitou envio de
ofício ao Prefeito eleito, Senhor José Paulo Viçosi, porque precisa haver avanço e,
infelizmente, a gestão atual foi incapaz de construir e implementar projetos que
desenvolvessem a cidade. Neste ofício serão feitas indicações, as quais, por várias
vezes, pontou ao atual governo, são elas: - Preparar as leis: Zoneamento urbano,
código de obras, revisar o código de postura e dar prosseguimento ao plano diretor
municipal; - Implementar a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, como também
estruturar apoio fiscal para as empresas deste setor; Apoio efetivo a agroindústria
local com a equipe de inspeção de produtos de origem animal; citou que faltam
diversos serviços para o desenvolvimento do município e outros que precisariam ser
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efetivados, os quais já foram criados por lei, mas que as secretarias não estão
colocando em prática como deveriam. Solicitou ainda: - elaborar projeto e
implementar as placas de logradouros públicos em toda a zona urbana, dando
continuidade a cobrança para mais abrangência e apoio a equipe dos Correios de
Muqui; - investimentos de melhoria e manutenção dos calçamentos das ruas de
Muqui, da iluminação pública, do trânsito, da limpeza urbana, porque são serviços
essenciais e que atendem muito mal à população; - que realmente implemente a
Praça Saudável ou retirem os aparelhos da Praça da Boa Esperança, lamentou por
ser aceito um projeto do Estado e não ter sido colocado em prática, alertou ser
aparelhos perigosos, citando os riscos de acidentes com crianças; - Sobre a questão
da água, que crie e implemente um sério projeto de apoio a produção de água para
revitalização dos mananciais. Reiterou que é necessário Muqui avançar, por isso
apresentou algumas pontuações que são prioritárias e essenciais para o município
de Muqui, como o desenvolvimento da agroindústria; desenvolvimento de empresas
de setor de serviços, destacando que a Prefeitura de Muqui é a única ao redor que
não possui a nota fiscal eletrônica de serviços. Falou sobre a transformação de
Muqui em Patrimônio Histórico Estadual sem fazer o “dever de casa” no município,
que seria o código de obras. Afirmou que o próximo Prefeito tem as mesmas
condições que o atual governo teve, porém não atentou para essas prioridades.
Deixou seu abraço a todos e uma boa noite. Na sequência, fez uso da palavra o
Vereador Sérgio Luiz Anequim, após cumprimentar a todos, pediu desculpas pela
sua rouquidão, agradeceu a Deus por ajudá-lo sempre e lhe dar forças nas horas
mais difíceis de sua vida. Agradeceu aos amigos e companheiros que nessa eleição
não mediram esforços para apoiá-lo. Ressaltou que foi a eleição mais difícil que já
disputou, foram quarenta e cinco dias de campanha, mas, na verdade, passa há
serem trinta dias apenas, porque são quinze dias para organizar os documentos e
fica preso com isso. Comentou sobre as dificuldades dos candidatos e dos eleitores,
salientando que não é fácil escolher de cento e três candidatos, apenas nove
vereadores. Relatou que nessa campanha sentiu a falta de uma pessoa que sempre
caminhou do lado dele e que o deixou há quatro meses. Ressaltou que somente
quem perdeu uma pessoa da família, como ele perdeu o pai, sabe a dor, o
desespero e que se não colocar Deus na frente, não se consegui fazer o que tem
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que ser feito no dia a dia. Relatou que está há dezesseis anos Nessa Casa, o povo
acreditou nele mais uma vez e a cada mandato que passa, se acostuma com os
companheiros, há divergências de opiniões, às vezes descordam com relação a um
projeto, mas sentirá muita falta dos amigos vereadores. Afirmou que é muito
trabalho para chegar à vitória. Reiterou os agradecimentos ao povo de Muqui, às
pessoas que votaram nele; aos que não votaram, por ter que votar em um parente
ou em um amigo mais próximo, mas que torceram por ele. Desejou ao Prefeito
eleito, Senhor Frei Paulo e ao Vice, Nicolau, que façam uma boa administração e
pode contar com ele nessa Câmara para o que for para bem estar da população de
Muqui, porque ama sua cidade e está provado que essa cidade o ama também.
Desejou boa sorte aos nove vereadores que assumirão essa Casa, colocando-se a
disposição para que juntos possam realizar um bom trabalho para o povo de Muqui.
Desejou boa noite a todos e agradeceu a oportunidade. Na sequência, fez uso da
palavra o Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, após cumprimentar a todos e
agradecer a presença das pessoas que assistiam à sessão no plenário. Comentou
que está finalizando o seu mandato, agradeceu a Deus e as pessoas que confiaram
nele. Relatou que está tramitando na Comissão, um Projeto de Lei de sua autoria,
que altera alguns artigos na lei do tombamento histórico para beneficiar o município
de Muqui, dando condições para que todos possam voltar a serem donos de suas
próprias casas, porque, infelizmente, as casas pertencem a Vitória e não à Muqui e
qualquer modificação que venha ser feita deve favor a SECULT – Secretaria de
Estado de Cultura, em Vitória e isso não pode continuar acontecendo. Disse que
terminou o período eleitoral, mas não impedi que o Prefeito Municipal possa cumprir
um direito dos professores que é o reajuste de onze por cento, cuja data base é o
mês de janeiro e o recurso é federal. Questionou o que seria dos alunos sem os
professores. Enfatizou que o ano está finalizando e, até momento, ele – referindo-se
ao prefeito - não cumpriu e não pagou os onze por cento, se fosse recurso municipal
o Prefeito poderia alegar que não poderia conceder esse reajuste, porque o
município está em condições precárias, mas o recurso é federal. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Com a palavra o Vereador Thadeu
Eliotério da Silva, após cumprimentar a todos, destacou a presença de um grupo de
mulheres que se encontravam presentes no plenário assistindo a sessão. Alertou às
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mulheres de Muqui sobre o outubro rosa, mês que o Brasil está se dedicando à
prevenção do câncer de mama, destacou a importância das mulheres fazerem o
autoexame, procurar um médico e um tratamento, porque uma cidade igual à Muqui,
com quatorze mil habitantes, o número de pessoas com câncer é alto e isso é
preocupante. Aproveitou a oportunidade para também lembrar aos homens para
fazer exames, procurar um médico urologista, que atende pelo SUS em Muqui para
prevenção contra o aparecimento de câncer de próstata. Ao finalizar seu discurso,
desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Alessandro
Mateus, que após cumprimentar a todos, relatou sobre uma reunião que participou
no Conselho Tutelar, em que foi informado sobre o desgaste que esse órgão está
tendo em relação à remuneração. Destacou que o Conselho Tutelar de Muqui tem o
poder de Juiz, um órgão que desafoga o Ministério Público e o Poder Judiciário,
uma vez que tenta resolver algumas demandas de menor tamanho. Há pequenas
causas levadas ao Ministério Público que poderiam ocupar um tempo maior e,
muitas vezes, o Conselho Tutelar é capaz de resolver. Disse que existe uma lei na
Prefeitura Municipal de Muqui, onde versa sobre algumas modificações dos direitos
do Conselho Tutelar para quem tem curso superior. Portanto, aproveitou o momento
para solicitar ao Prefeito, por ofício, para que possa enviar essa lei à Câmara e
posteriormente possa ser analisado para ver se o Conselho Tutelar terá direito a
algum tipo de verba indenizatória ou ajuda, uma vez que esses representantes
estão recebendo hoje novecentos e trinta reais. Portanto, é inconcebível um órgão
tão importante da cidade receba um valor como esse. Reiterou o pedido da Lei que
versa sobre o subsídio do Conselho Tutelar. Solicitou a Comissão que vai analisar o
orçamento do município para que possa incluir dotação orçamentária para lei que foi
aprovada na Câmara e sancionada pelo Prefeito sobre a internet gratuita nas praças
da cidade, a fim de que o Prefeito que vier no próximo ano, possa começar a
atender essa demanda e colocar essa lei em prática. Comentou sobre as eleições
que ocorreram no domingo, considerando uma eleição tranquila; agradeceu as
pessoas que confiaram seus votos nele, ressaltando que não foi eleito, mas que
aplaude de pé a democracia. Reiterou que foi uma eleição tranquila onde todos se
respeitaram mutuamente e deve reconhecer e aceitar a decisão das urnas, a
população votou e escolheu seus candidatos e democracia é isso. Cumprimentou
5

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

aos companheiros reeleitos, Vereadores: Sérgio Luiz e Tadeu Custódio, desejando
que façam um ótimo mandato; cumprimentou aos que não foram eleitos, dizendo
que tem certeza que essa Casa de Leis cumpriu a sua missão, uma vez que se
uniram para analisar os projetos do atual Prefeito para que algumas obras de
grande importância que estavam travadas pudessem sair do papel. Disse que tem
muito orgulho de dizer que votaram o orçamento, discutiram e deram condições ao
Prefeito Aluísio poder acabar com a fila na porta da creche do morro. E também que
tem orgulho em dizer que colaboraram efetivamente para a construção dos postos
de saúde e das quarenta e oito casas populares, ressaltando que o último prefeito
que construiu casas populares no município foi o Ex-Prefeito Pedro Mendonça em
seu primeiro mandato. Afirmou que os Vereadores cumpriram com o seu papel, mas
que muita coisa ainda deve ser feita, porque nenhum Prefeito que passou nesse
município foi perfeito e conseguiu resolver todos os problemas, sempre vai existir
algo para fazer, porque ninguém conseguiu dar conta da demanda, ainda mais
quando se está numa crise financeira como essa que está passando. Deixou
registrado que o próprio Governador do Estado alertou aos próximos prefeitos para
que tenha cuidado com orçamento. Portanto, que as pessoas tenham compreensão
com início do mandato do próximo Prefeito, Senhor José Paulo Viçosi, porque ele
não vai conseguir fazer tudo de uma vez só, porque quem tem conhecimento da
dificuldade que o município está enfrentando, sabe o quanto vai ser difícil para o
próximo mandato também. Reiterou que infelizmente, muita coisa não vai dar para
fazer, claro que todo mundo almeja que o melhor seja alcançado, mas deve
trabalhar com “os pés no chão”, com economia, rigor no uso do dinheiro público e
não vai poder gastar com qualquer coisa. Enfatizou que o atual Prefeito também
está sofrendo com essa situação, muitas coisas que gostaria de ser feita e não
conseguiu fazer provém da falta de recurso financeiro e o país inteiro está nessa
situação de crise. Portanto, diante desses fatos, o próximo gestor deve se preparar
para um rigor fiscal muito grande devido à crise que se está enfrentando, pois seria
muito ruim, em um futuro próximo, houvesse problemas com os pagamentos de
servidores ou faltasse dinheiro para saúde, para educação e ninguém quer ver isso
acontecer. Em seguida, cumprimentou o grupo de mulheres, pedindo para que elas
continuem participando das sessões, infelizmente estão as recebendo somente
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agora no final do mandato, mas é muito bom tê-las presentes na sessão; é muito
importante que acompanhem os trabalhos dessa Câmara de Vereadores. Salientou
que muitas vezes ouve as pessoas na rua questionarem o que a Câmara faz e que
os vereadores não fazem nada, mas a verdade é que ninguém pode falar, porque
ninguém acompanha e ninguém vem à Câmara para ver o que os vereadores
fazem, por isso que quando tem pessoas acompanhando as sessões é um grande
prazer recebê-los e muito importante para saber o que é votado e discutido,
destacando que o Vereador Filipe Morgado elencou uma série de questões as quais
foram abordadas ao longo do mandato, mas quem tem poder de fazer é o executivo
e o legislativo pode somente solicitar do Prefeito. Reiterou que os vereadores
colaboraram nesses quatro anos de mandato com o Prefeito, não atrapalharam o
andamento das obras do Prefeito e não atrapalharam a administração. Espera que a
próxima Câmara possa ter essa mesma postura, não atrapalhar o mandato do
próximo Prefeito e o que puder fazer para ajudar que façam, porque para atrapalhar
já existem muitas pessoas. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim comentou que a
Câmara sempre esteve junto com a administração, votando o orçamento e dando
cobertura nas leis para que fossem realizados os calçamentos, pontes, ginásio
coberto, casas populares e as demais obras. Por ofício, direcionado ao Secretário
Municipal de Obras, Senhor Rogério Gualandi, ao Prefeito Municipal, Dr. Aluísio e
ao Secretário Municipal de Administração, o Senhor Kleber comunicou que existem
algumas obras que ainda estão no papel, existe orçamento; portanto, que possa
licitá-las o mais rápido possível, para que seja dada ordem de serviço ainda este
ano e quando chegar o próximo Prefeito essas obras já estejam encaminhadas.
Retomando a fala, o Vereador Alessandro Mateus comentou sobre o câncer de
mama e solicitou a Secretaria Municipal de Saúde possa realizar a campanha da
mesma forma que foi feita no ano retrasado na comunidade São Gabriel. Aparte o
Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli cobrou o asfaltamento de uma das ruas
que dá acesso ao Alto Cruzeiro, porque quando chove sobe somente carro
tracionado e o caminhão de coleta de lixo, viatura e ambulância não sobem;
destacou que existe um abaixo-assinado de sua autoria, com, aproximadamente,
trezentas assinaturas para apresentar ao próximo Prefeito eleito a fim de resolver
essa situação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara encerrou a
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sessão, convocando a todos para a próxima que se realizará no dia dezenove de
outubro 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, 05 de outubro de 2016.

TADEU CUSTÓDIO

EROS PRÚCOLI

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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