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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA DEZENOVE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E
DEZESSEIS
Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e quinze minutos, no Salão Nobre “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,
Thadeu Eliotério da Silva e Tadeu Custódio. 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 Câmara agradeceu a
presença das pessoas no plenário, cumprimentando as Senhoras: Gleide, Ex-Vereadora
Márcia Lobato, Magali, Katiane, Luana e a Senhora Vênus, do site “Acorda Muqui”. E,
após cumprimentos iniciais, pôs em discussão e votação a ata da Sessão Ordinária do
dia cinco 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 020/2016 – Prefeito Municipal de Muqui – Dispõe sobre procedimento
para se obter acesso à informação no âmbito do Poder Executivo do Município de
Muqui/ES e dá outras providências; Projeto de Lei Nº 021/2016 – Prefeito Municipal de
Muqui – Dá nome a unidade básica de saúde do município e dá outras providências;
Projeto de lei Nº022/2016 – Prefeito Municipal – Altera nome da Creche Municipal “Pingo
de Gente” e dá outras providências. Findo o pequeno expediente, passou-se à Ordem do
Dia. Projeto de Lei Nº 023/2016 – Iniciativa Prefeitura Municipal – Dá nome à unidade de
saúde do município e da outras providências. Requerimento Plenário CMM Nº 031/2016 –
Solicitado pelo Vereador Carlos Henrique Dias Luparelli, direcionado ao Secretário
Municipal de Transportes e Obras Públicas – Com o seguinte teor: 1) Averiguar
denúncias de irregularidades ocorridas com os veículos basculantes placas MQG 7532 e
MTP 0486, referente à entrega de material de construção; 2) Enviar para a Câmara
Municipal os relatórios de registro de saída dos veículos acima citados, no período
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compreendido entre 02/01/2016 até a presente data, que conste quilometragem, local
para onde foi deslocado, nome do motorista e data, bem como detalhar os serviços
realizados; 3) Enviar a Câmara Municipal cópia do processo licitatório e contrato de
serviço firmado com a empresa MINERASUL. Posto em votação, o requerimento plenário
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 Sérgio Luiz Anequim, após cumprimentar ao Senhor Presidente, aos demais
membros da mesa, aos Senhores Vereadores, aos funcionários da Casa e ao povo que
ouvem por meio dos serviços de alto falante. Agradeceu e destacou a importância da
presença das Senhoras Magali, Katiane, Gleide, Márcia Lobato, Luana, Vênus e do
Senhor Saulo Mateus. Em seu discurso abordou sobre a falta de água no município e no
Estado. Relatou sua conversa na Cesan sobre a captação da água que começou hoje, na
Comunidade Filipe Marques e expôs sua preocupação, porque o rio não tem água e o
pouco que desce da Comunidade Morubia, a Cesan está tirando para abastecer a cidade.
Comentou que no norte do Estado estão furando poço de sessenta a cem metros de
profundidade. Disse que a vasão normal no município de Muqui é de doze litros por
segundo, com o poço daria uma vasão de, aproximadamente, uns dez a doze litros e, até
que não chova, daria para atender a população. Alertou que, desde ontem, a cidade está
sem água, por isso, considerou que essa situação já passou do estágio preocupante para
o crítico. Citou nomes de alguns municípios do Sul do Estado que estão precisando fazer
poços artesianos; destacando que, em Muqui, um desses poços será perfurado na
propriedade do Senhor José Luiz Espanhol e o outro no bairro Entre Morros, próximo à
casa de bomba. Salientou que quando sugeriram a captação de água no rio da
Comunidade Premier, a Cesan achou que seria muito investimento e não conseguiu
entender essa justificativa, pois a Cesan vem trabalhando no município há anos e como
não poderia investir para manter o povo satisfeito com água na torneira. Comentou que
conforme informado em vários jornais, esse mês de outubro seria chuvoso, porém caiu
apenas um sereno e deve-se pedir a Deus que chova o mais rápido possível. Salientou
ainda, que a população está se conscientizando e, dificilmente, vê alguém lavando
calçada e desperdiçando água. Reiterou a possibilidade de perfurar poços, destacando
que ninguém gostaria de que essa atitude tivesse que ser tomada para obter água, mas
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se os especialistas e alguns engenheiros dizem que não atrapalha em nada, essa é a
saída até que chova. Em seguida, por ofício direcionado ao Secretário Municipal de
Obras e ao Secretário Municipal de Administração, solicitou informação de quais são as
obras que estão em processo de licitação, porque está no período final de mandato e a
população continua cobrando e querendo saber se as obras iniciadas serão concluídas.
Citou algumas obras como as que estão sendo finalizadas na localidade Morada do Sol e
que ainda existem ruas que precisam ser calçadas; mas tem certeza que serão licitadas,
dada ordem serviço para que sejam executadas o mais rápido possível. Falou sobre o
muro do ginásio que esteve embargado pela justiça, mas foi liberado e está sendo
finalizado, faltando apenas alguns detalhes. Por ofício, solicitou aos secretários
municipais de administração, de obras e de agricultura que possa consertar os
maquinários, como a pá-carregadeira e a retroescavadeira, para que atenda ao produtor
rural. Enfatizou que está terminando o mandato, mas o município não pode parar e quem
assumir o novo mandato terá que ter a responsabilidade de dar continuidade aos
trabalhos no município. Aparte o Vereador Alessandro Mateus, após cumprimentar ao
Senhor Presidente, aos Nobres Vereadores, as pessoas presentes no plenário e as que
acompanham pelo serviço de alto-falante da Prefeitura de Muqui; comentou que estava
ouvindo atentamente as palavras do Vereador Sérgio Luiz Anequim, destacando o
assunto sobre a importância de se dar continuidade as obras. Disse que está em um
período de indefinição do cenário político do município, mas independente do que vir
acontecer, acredita que essa Câmara até o final desta legislatura e a que assumirá o
próximo mandato - destacando os vereadores reeleitos Tadeu Custódio e Sérgio Luiz
Anequim - devem trabalhar para que as obras não parem, citando algumas construções
que estão em andamento como: a capela mortuária, as casinhas populares, a ampliação
da creche no bairro San Domingo e dos dois postos de saúde, um no centro e outro no
alto do morro. Relatou que esteve na prefeitura para verificar questão de orçamento,
assegurou que a verba está em caixa; portanto, o próximo administrador não precisa se
preocupar porque o dinheiro existe. Enfatizou a união do Legislativo com o Prefeito
Municipal para que essas obras saíssem do papel e não seria aceitável que essas obras
viessem a parar somente pelo fato da mudança de administração. Enfatizou a
importância de a população acompanhar os trabalhos do legislativo, citando a
participação de um grupo de senhoras que vêm acompanhando as sessões, orientando3
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as a participar também das licitações que ocorrem na prefeitura, porque é onde se fica
sabendo qual o valor dos recursos de cada obra, quais os empreiteiros conseguem
vencer os processos licitatórios, as propostas apresentadas; portanto a presença dessas
senhoras é importante não somente na Câmara, mas também nas licitações. Reiterou
que independente da indefinição do quadro político, a missão de continuar essa cobrança
ficará a cargo dos vereadores reeleitos, juntamente com os demais companheiros que
irão assumir a Casa no próximo mandato. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz
Anequim, parabenizou ao Vereador Alessandro Mateus pelo discurso, destacando que a
Câmara Municipal esteve ao lado do atual Prefeito desde o primeiro dia de mandato,
dizendo que não deixaram de votar suplementações de verbas e os vereadores
contribuíram para que várias obras fossem realizadas. Por ofício, direcionado ao Prefeito
e aos Secretários Municipais de Administração e de Obras, solicitou possa licitar o
calçamento da Rua da Senhora Luana, Rua Aurélio Rodrigues, e deixar encaminhada
para o próximo Prefeito realizar. Reiterou a importância de se ter uma Câmara unida para
administrar o município, destacando que quando o Vereador é contra alguma coisa é
porque não ficou bem esclarecido e essa situação pode acontecer, mas quando o
Prefeito quer fazer as coisas certas, passa tudo bem explicado para essa Casa. Nesse
ínterim, parabenizou a assessoria e os demais funcionários que sempre estiveram ao
lado dos vereadores. Reiterou que os vereadores não atrapalharam em nada a atual
administração, somente somaram e foi um mandato de muitas realizações. Relatou que
quando o Prefeito atual assumiu o município, havia pendências na quadra da
Comunidade Santa Rita; o asfalto da localidade Alto Boa Esperança não saia do papel e
outras obras, mas que foram realizadas em nosso município. Afirmou que as pessoas
podem ir até ao Alto Boa Esperança e procurar se existe alguma rua ou viela sem calçar,
citando que a Senhora Márcia Lobato, bem como a população sabem o que está falando
é verdade. Afirmou que ficou bom tempo na tribuna pedindo para calçar ruas e fazer
redes de esgoto, mas hoje está subindo na tribuna para falar que muitas obras foram
realizadas e isso é bom, porque o Vereador briga, pedi e fica enjoado, mas é maravilhoso
quando se consegue uma obra; esclarecendo que não é o Vereador Sérgio Luiz
Anequim, Camarão, e sim, a Câmara Municipal, juntamente com o executivo, é um grupo.
Expôs também, que o Vice-Prefeito, Senhor Renato Prucoli, se desdobrou no início do
mandato, iniciou os muros de contenção no bairro San Domingo, obras em São Gabriel e
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no Alto Boa Esperança. Disse que se lembra da ponte da Fazenda Santa Rita era
escorada com madeira para não cair, mas o Renato – referindo-se ao Vice-Prefeito - que
assumiu a engenharia da Prefeitura de graça, juntamente com o Prefeito, fez o projeto e,
rapidamente, a ponte foi feita. Além disso, mencionou o ginásio coberto desta
comunidade e que não se pode nunca esquecer a contrapartida do Vice-Prefeito. Aparte
o Vereador Tadeu Custódio, relatou que não se pode esquecer também os pedidos dos
vereadores aos deputados estaduais e federais, as idas à Vitória para que pudessem
conquistar várias emendas parlamentares; portanto, essa é a missão dos vereadores
trabalhar e defender a população. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim,
reiterou a importância da participação das pessoas nas sessões; comentou que esse
mandato foi um aprendizado muito grande e que não se pode desistir nunca. Por ofício,
direcionado a Vigilância Sanitária de Muqui e a Secretária de Saúde, Senhora Claudia,
para que possa recolher os animais soltos nas ruas, cuidar e fazer uma doação. Disse
que está pronto para trabalhar e espera que o próximo Prefeito venha com força e
vontade de melhorar ainda mais o município. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite
a todos. Com a palavra o Vereador Filipe Rodrigues Morgado, após cumprimentar a
todos, comentou que estará reforçando o pedindo feito pelo Vereador Sérgio Luiz
Anequim à vigilância epidemiológica a respeito dos animais soltos nas ruas, por haver
alguns doentes e isso é caso de saúde pública. Relatou que sempre viu o Presidente da
Câmara, desde mandatos passados, solicitando apoio do Governo Estadual para a
instalação de radares no bairro São Francisco e depois de muitos anos pedindo, há um
ano, foi instalado. Comentou sobre seu trabalho para resolver uma demanda referente
aos Correios, explicando ser uma empresa estatal, da qual todos dependem para receber
correspondências e que quando precisa entregar o carnê de IPTU nas residências,
sobem no alto do morro, até mesmo nos sábados e domingos, porque é contratado pelo
executivo municipal; mas quando é uma cobrança ou uma carta, não sobe; por isso,
desde dois mil e treze, iniciou um trabalho que era a atualização deste sistema, primeiro
juntamente como Supervisor Stefano, o qual agradece muito a participação dele nesse
caso. Solicitou ao Diretor-Geral da Câmara, Senhor Roberto Carrari, os nomes de todas
as ruas e logradouros aprovados neste ano, para encaminhá-los aos Correios, à EDP –
Empresa de Energia e à Cesan para que as ruas sejam atualizadas no sistema e as
contas venham com os endereços corretos. Expôs sua dificuldade de dar continuidade a
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esse trabalho, uma vez que o Senhor Stefano Rezende saiu da supervisão de Cachoeiro
que atende o setor de Muqui, já foram pedidas várias reuniões com a supervisão dos
correios, mas não foi atendido. Solicitou ao Diretor-Geral, Senhor Roberto, que envie uma
carta diretamente ao Senhor Richard, de Vitória, Supervisor Geral dos Correios para que
possa enviar um novo relatório de trechos para saber se todos aqueles nomes de
logradouros aprovados foram atualizados no sistema dos Correios, enviar os novos
nomes e solicitar uma reunião; caso ele não consiga vir a Muqui, se colocou a disposição
para ir até Vitória, pois é necessário ter o serviço postal funcionando para receber contas
do governo e as pessoais também em casa. Por ofício, parabenizou aos Correios de
Muqui pela contratação de mais um funcionário. Parabenizou ao executivo pelo excelente
calçamento da Rua Flauzino Fernandes, na localidade Cruzeiro, e, por ofício, direcionado
a Secretaria de Obras, solicitou que coloque uma tampa de bueiro que faltou ser
instalada, porque nessa região há muitas crianças brincando; disse, provavelmente a
empresa deixou de colocar essa tampa neste bueiro que é grande e pode cair alguém de
bicicleta, uma criança brincando ou algum idoso. Solicitou ofício parabenizando o Rotary
Club de Muqui, através de seu Presidente Saulo Mateus e toda a diretoria, por realizar um
trabalho excepcional e pontual de apoio à recuperação de nascentes e demais projetos
voltados ao meio ambiente; ressaltou que alguns projetos devem ser feitos pela entidade
privada, por voluntários ou pelo governo público, porque se tudo esperar pelo público,
muita coisa ficará aquém da necessidade do que o povo precisa. Solicitou envio da ata da
Audiência Pública feita sobre a questão da água. Disse que continua cobrando da
Prefeitura projetos para cidade e, infelizmente, a Secretária Municipal de Meio Ambiente
não possui nenhum para apoio aos agricultores na recuperação de nascentes, orientou
que se a prefeitura não tem recursos, que faça como o Rotary Club, busque parceiros.
Salientou ainda que, conforme informado pelo Gerente Paulinho, a Cesan não tem
projeto, mas apoia projetos, e, de igual forma, pediu ao Rotary Club para que inclua a
Cesan como parceira em seus projetos, porque é ela quem faz a captação de água e
interessa também a ela a recuperação de mananciais. Comunicou que amanhã, às
quatorze horas, estará reunida a Comissão para ler e avaliar a Lei Orçamentaria para o
ano de dois mil e dezessete, essa lei indica onde os recursos principais serão destinados.
Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos. Fez uso da palavra o Vereador
Tadeu Custódio e, por meio de ofício, ao Superintendente do DNIT, Senhor Gustavo
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Delfilipo e ao Supervisor do DNIT, Senhor Luiz Fernando Vieira Caldelas, solicitou
sinalização horizontal; justificou que a função do radar não é multar e sim reduzir a
velocidade, mas não é isso que estar se vendo no município, por isso que pediu para que
pinte o asfalto para orientar melhor os motoristas que transitam nesse local. Em seguida,
parabenizou e agradeceu à Dra. Raphaela, Juíza da cidade, pelo brilhante trabalho que
vem realizando no município, em especial, os que foram desenvolvidos durantes as
eleições. E, da mesma forma, encaminhou ofício ao Dr. Fábio, Promotor de Justiça e ao
Comandante da PM, Senhor Wagner Schiavo, juntamente com demais militares;
agradeceu a todos eles, dizendo que uma cidade sem esses profissionais não seria
organizada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, convocando a
todos para a próxima que se realizará no dia três de novembro de dois mil e dezesseis,
quinta-feira, às dezenove horas e quinze minutos, em virtude do feriado de Finados. Em
seguida, determinou que fosse lavrada a ata, que após lida e achada conforme, vai por
ele Presidente e pelo Secretário assinada.
Muqui/ES, 19 de outubro de 2016.

TADEU CUSTÓDIO

EROS PRÚCOLI

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

7

