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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL
DE MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA VINTE E DOIS DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez
horas, no Salão Plenário “Manoel Monteiro Lobato” da Câmara Municipal de
Muqui/ES, o Presidente da Mesa Diretora, Excelentíssimo Senhor Vereador Tadeu
Custódio, confirmando quorum legal e invocando a proteção de Deus, declarou
aberta a sessão extraordinária de homenagem póstuma ao Prefeito Aluísio
Filgueiras. Integrando o Plenário, estiveram presentes os Senhores Vereadores:
Alessandro Mateus, Carlos Roberto Cantalejo, Eros Prúcoli, Filipe Rodrigues
Morgado, Sérgio Luiz Anequim, Thadeu Eliotério da Silva e Tadeu Custódio.
Ausentes os Vereadores: Patriquek Morcelli de Castro e Carlos Henrique Dias
Luparelli. Ato contínuo, o Presidente da Casa convidou a Senhora Dra. Graça,
esposa do falecido Dr. Aluísio Filgueiras e aos seus filhos: Ingridi, Jonas e Letícia
para fazerem parte da Mesa. 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”. De acordo com o Regimento Interno
colocou em votação a convocação desta sessão extraordinária, sendo aprovada por
unanimidade. Findo o pequeno expediente, passou-se à Ordem do Dia. O
Presidente da Mesa Diretora solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº 029/2016 que
altera nome do Hospital Maternidade “Matargão Gesteira”, passando a ser
denominado “Doutor Aluísio Filgueiras”. O parecer oral da Comissão Permanente de
Educação, Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura Municipal é pela aprovação do
referido projeto conforme redigido. Fez uso da palavra o Vereador Filipe Morgado
que expôs seu pesar pelo falecimento do Dr. Aluísio Filgueiras e justificou o parecer
favorável ao projeto, destacando a constitucionalidade da matéria em questão,
relatando os feitos realizados durante sua trajetória de vida e política. Na sequência,
fez uso da palavra o Vereador Alessandro Mateus, que após cumprimentar a todos,
proferiu também seu posicionamento favorável ao projeto, que homenageia ao Dr.
Aluísio, ressaltando ainda as qualidades pessoais, a trajetória política e as obras
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realizadas que beneficiou, sobretudo a população mais carente. Solicitou aos
próximos gestores que atuem com mesma honestidade para que possam trabalhar
em prol do Município. Posto em discussão o Projeto de Lei Nº 029/2016. Fez uso da
palavra o Vereador Thadeu Eliotério da Silva, após cumprimentar a todos, comentou
sobre a iniciativa dos Vereadores da Câmara em realizar o projeto que altera o
nome do Hospital Maternidade, destacando que fez uma pesquisa sobre a origem
do nome “Martagão Gesteira” e justificando a importância da denominação deste
hospital de “Dr. Aluísio Filgueiras”. Comentou sobre sua convivência com o falecido
Dr. Aluísio, sobre sua atuação como político, os avanços conquistados durante seu
mandato e o legado deixado por ele, principalmente na área da saúde. Por fim,
comentou sobre a merecida homenagem dedicada ao Dr. Aluísio e pediu a família
dele para que permaneçam em Muqui. Ato contínuo, o Presidente da Câmara
convidou Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito em exercício, para fazer parte da
Mesa e, novamente, abriu a palavra para discussão do referido projeto. Fez uso da
palavra, o Vereador Sérgio Luiz Anequim, após cumprimentar a todos, comentou
sobre a sua convivência com Dr. Aluísio e com todos seus familiares. Relacionou as
obras realizadas por Dr. Aluísio, enquanto esteve como Prefeito de Muqui;
comentou também, sobre o trabalho desenvolvido na prefeitura, juntamente com
sua equipe de secretários e funcionários e a união conquistada entre Poderes:
Executivo e o Legislativo; considerando que, por essas atitudes, Dr. Aluísio ficará
marcado na história do Município. Relatou sobre o problema de saúde de seu pai e
o apoio dado por Dr. Aluísio e por Dra. Graça durante esse momento difícil de sua
vida. Agradeceu a Deus por ter a oportunidade de participar desse momento de
homenagem. Fez uso da palavra o Vereador Carlos Roberto Cantalejo, após
cumprimentar a todos, comentou sobre sua amizade e convivência com Dr. Aluísio,
enfatizou ainda, as qualidades pessoais, a trajetória política e pediu a Deus para
que conforte a família por essa inestimável perda. Fez uso da palavra o Vereador
Tadeu Custódio, após cumprimentar a todos, comentou sobre a sua amizade com a
família de Dr. Aluísio, destacou sua convivência com ele, expressando o respeito e a
admiração. Relatou o apoio que Dr. Aluísio prestou ao seu pai em momentos
dificuldades. E que a realização dessa homenagem é em nome de toda a população
de Muqui. Falou das obras realizadas no Município, juntamente com Vice-Prefeito,
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que atuou como engenheiro na Prefeitura. Reiterou as conversas tidas com Dr.
Aluísio na Prefeitura, dizendo que aprendeu com Dr. Aluísio a ter responsabilidade
com o dinheiro público. Expôs seu agradecimento a todos os seus familiares. Posto
em votação, o Projeto de Lei Nº 029/2016 foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, franqueou a palavra, a Senhora Dra. Graça, esposa do falecido Dr. Aluísio
Filgueiras, expôs, emocionada, sua trajetória de vida com Dr. Aluísio, tudo que ele
ensinou a ela e a família que ele deixou. Falou de sua trajetória como profissional,
como médico de interior. Pediu, em público, para que o Senhor Renato Prucoli
possa realizar mais um projeto que ele deixou, o qual ela falaria com ele em
particular. Pediu para que os Vereadores continuassem com essa união e
trabalhassem juntos. Agradeceu a todos os funcionários pela colaboração e
agradeceu a essa homenagem. Fez uso da palavra o Prefeito em exercício, Senhor
Carlos Renato Prucoli, após cumprimentar a todos, disse que aprendeu muito com
Dr. Aluísio, construíram muitas coisas juntos e que deixará seu legado, porque teve
a parceria de seus secretários e da Câmara. Falou sobre a importância de nomear o
Hospital Maternidade de Dr. Aluísio e não haveria nome melhor para este espaço,
pois uma pessoa que se preocupou com a saúde e com esta instituição, destacou
sua satisfação em aprovar esse projeto. Deixou seu abraço fraterno a Dra. Graça e
a seus familiares. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão
extraordinária, convocando a todos para a sessão extraordinária que se realizará no
dia vinte e dois de dezembro de dois mil e dezesseis, às dez horas. Em seguida,
determinou que fosse lavrada a ata, que após lida e achada conforme, vai por ele
Presidente e pelo Secretário assinada.

Muqui/ES, 22 de dezembro de 2016.
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