CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM DOIS DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS E PREFEITO INTERINO, PARA A
LEGISLATURA DE DOIS MIL E DEZESSETE A DOIS MIL E VINTE

Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 10:00h (dez
horas), no Salão Plenário “Manoel Monteiro Lobato” da Câmara Municipal de Muqui/ES,
realizou-se a Sessão Solene de Posse do Prefeito Interino e dos Vereadores, eleitos em dois de
outubro do ano de dois mil e dezesseis, para a legislatura de dois mil e dezessete a dois mil e
vinte. Para iniciar os trabalhos o Diretor-Geral, Senhor Roberto Carlos Lívio Carrari,
convidou para compor a mesa e assumir a Presidência da Sessão, nos termos do artigo quarto,
parágrafo primeiro do Regimento Interno, o Ex-Presidente da Câmara, Vereador eleito Tadeu
Custódio. Ainda para compor a mesa, foram convidadas as seguintes autoridades: Ex-Prefeito
Municipal, Carlos Renato Prucoli; Vereador eleito Sérgio Luiz Anequim, que assumiu como
secretário “ad hoc”; o Vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Senhor Maitan e a Senhora
Andressa, representando o Deputado Estadual Da Vitória e a Assembleia Legislativa do
Espírito Santo. E, para fazer parte do plenário, convidou os demais Vereadores Eleitos. Ato
contínuo, em reconhecimento da soberania de Deus, passou-se à leitura do texto bíblico e,
posteriormente, todos os presentes foram convidados a pronunciar a oração universal “PaiNosso”. Ainda para fazer parte do Plenário, foram convidadas as seguintes autoridades:
Doutora Graça, em representação a classe médica; Ex-Vereador Renato Betero, representando
os demais ex-vereadores presentes; Senhor Eli, representante do comércio muquiense;
Senhora Claudia, representando os demais secretários Municipais; Doutor Luiz Carlos,
representante dos advogados e o Ex-Prefeito, Senhor Gilberto Vicente Mofate. Dando
continuidade, passou-se à execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino de Muqui. Na
sequência, a coordenação dos trabalhos foi transferida ao Presidente Interino, Vereador Tadeu
Custódio que, após cumprimentar a todos, declarou aberta e instalada a Legislatura. E, nos
termos do artigo quarto, parágrafo segundo, do Regimento Interno, fez o seu juramento de
compromisso, com o seguinte teor: “Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição
Estadual, a Lei Orgânica do Município e as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato de
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vereador que o povo me conferiu promovendo o bem geral do município.” Ato contínuo, fez o
seu juramento o secretário “ad hoc”, vereador Sérgio Luiz Anequim e foram convidados os
vereadores eleitos: Francisco de Assis Verly de Oliveira; Hélio Carlos Ribeiro Candido; José
Marcos de Castro; José Martins Filho; Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro; Roberto Carlos
Ravani e Ronald Barbosa Eduardo que proferiram “Assim o prometo”, sendo assim,
declarados empossados. Terminada a posse dos eleitos, de acordo com os termos regimentais,
passou-se à eleição da Mesa Diretora para o biênio de dois mil e dezessete a dois mil e
dezoito. Após intervalo regimental, foram apresentadas as seguintes chapas: Chapa 1 (um),
composta dos seguintes membros: Presidente - Vereador Sérgio Luiz Anequim; VicePresidente - Vereador José Marcos de Castro e Secretário - Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido. Chapa 2 (dois), formada dos seguintes membros:

Presidente - Vereador Tadeu Custódio; Vice-Presidente - Vereador Francisco de Assis Verly
de Oliveira e Secretário - Vereador Ronald Barbosa Eduardo. Em votação aberta foi eleita, por
5 (cinco) a 4 quatro) a Chapa 1(um), sendo, neste momento, empossada. A partir daí, assumiu
a direção dos trabalhos o Presidente eleito, Vereador Sérgio Luiz Anequim. O Presidente
cumprimentou a todos, agradeceu a oportunidade de ocupar essa função e, para cumprimento
às exigências legais, requereu do Diretor-Geral a leitura do Termo de Posse nº 014, da Mesa
Diretora que, devidamente aprovado, foi assinado pelos membros que a compõe. Em virtude
da situação ocorrida no município de Muqui, onde não houve diplomação de Prefeito e VicePrefeito Municipal, nos termos do artigo oitenta da Constituição Federal e do artigo sessenta e
dois da Lei Orgânica Municipal foram, interinamente, empossados o atual Presidente da Mesa
Diretora da Câmara Municipal como Prefeito Municipal e o Vice-Presidente como Presidente
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Muqui. Ato contínuo, foi proferida a leitura do
Termo de Transferência de Poder Nº 001/2017-Termo de Transferência do Excelentíssimo
Senhor Sérgio Luiz Anequim, investido no cargo de Prefeito Municipal Interino e a do Termo
de Transferência de Poder Nº 002/2017-Termo de Transferência do Excelentíssimo Senhor
José Marcos de Castro investido no cargo de Presidente Interino da Câmara Municipal de
Muqui. Dando continuidade, assumiu os trabalhos da Sessão, o Presidente Interino, Senhor
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José Marcos de Castro que, após cumprimentar a todos, comentou sobre sua satisfação em
retornar a Casa e convocou o Primeiro Suplente, Senhor Antônio Francisco Gualandi, para
tomar posse, em virtude da vaga surgida, nos termos do artigo quarenta e dois da Lei Orgânica
Municipal. Constatando a presença do Suplente, o mesmo foi convidado a prestar seu
juramento nos termos do artigo quarto, parágrafo segundo do Regimento Interno, que após
lido pelo Diretor-Geral, pronunciou o vereador: “Assim o prometo”, sendo declarado
empossado pelo Presidente. Na sequência, a palavra foi franqueada aos vereadores por três
minutos, falaram os Senhores: Francisco de Assis Verly de Oliveira, Hélio Carlos Ribeiro
Candido, José Martins Filho, Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro, Roberto Carlos Ravani,
Ronald Barbosa Eduardo, Tadeu Custódio e Antônio Francisco Gualandi; os quais fizeram os
cumprimentos iniciais, manifestaram seus agradecimentos a Deus, a família e aos eleitores
muquienses pelo apoio e confiança; destacaram suas iniciativas à frente do Poder Legislativo
e desejaram boa administração ao Chefe do Executivo Municipal. Em seguida, foi franqueada
a palavra ao Ex-Prefeito, Carlos Renato Prucoli, que após cumprimentar a todos, falou da sua
atuação e a do Ex-Prefeito Doutor Aluísio à frente da Prefeitura de Muqui; as dificuldades
enfrentadas no período em que esteve como Gestor Municipal e os desafios que virão no
próximo mandato. Disse que faria uma breve prestação de contas, destacando que não há
dívidas na Prefeitura e que foi deixado saldo em caixa, merenda escolar para no mínimo três
meses, medicamentos e médicos atendendo no Hospital e pagamento do funcionalismo em
dia. Comentou sobre a contribuição e o trabalho realizado pelos secretários municipais. Falou
da experiência que adquiriu no tempo em que esteve na Prefeitura Municipal. E, após
considerações finais, desejou um feliz dois mil e dezessete a todos. Ato contínuo, fez uso da
palavra o Prefeito Interino, Senhor Sérgio Luiz Anequim, que após cumprimentar a todos,
agradeceu a Deus, seus familiares e seus eleitores pelo apoio recebido; relatou sua trajetória
política; falou da forma controlada como pretende administrar o município, mesmo sendo por
um período curto, até que se resolva a questão política que se encontra indefinida. Salientou
ainda que, como Prefeito Interino, necessitará do apoio da Câmara Municipal e que há muito
trabalho a ser realizado, citando, como exemplo, as licitações e contratação de médicos para
que o município não pare. Disse que o ano de dois mil e dezesseis foi turbulento para muitas
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pessoas, ressaltando as perdas de entes queridos como Dr. Aluísio e seu pai. Ao finalizar,
desejou um feliz ano novo, com paz e saúde. Agradeceu aos funcionários da Câmara e da
Prefeitura pelos serviços prestados, destacando que ainda há muito a ser feito. Agradeceu
ainda a presença de todos, dizendo que juntos são mais fortes. Nesse momento, o Ex-Prefeito,
Carlos Renato Prucoli, passou para o Prefeito Interino, Sérgio Luiz Anequim, a chave da
Prefeitura Municipal de Muqui. Em seguida, fizeram uso da palavra a Senhora Andressa,
representando o Deputado Estadual Da Vitória e o Vereador de Cachoeiro de Itapemirim,
Senhor Maitan; os quais fizeram suas considerações a respeito do momento histórico e atípico
que o município de Muqui vivencia na área política e a importância desta Sessão Solene de
Posse. Ato Contínuo, o Presidente Interino interrompeu a sessão, por cinco minutos, para a
composição das comissões. Retomada a sessão, por consenso entre os Vereadores, a Comissão
de Justiça, Redação, Finança, Orçamento e Fiscalização ficou constituída pelos seguintes
Vereadores: Presidente - Ronald Barbosa Eduardo; Relator - Tadeu Custódio e Secretário Francisco de Assis Verly de Oliveira. E a Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio
Ambiente Urbanismo e Infraestrutura Municipal ficou composta dos seguintes Vereadores:
Presidente - Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro; Relator - Roberto Carlos Ravani e
Secretário - José Martins Filho. Na sequência, fez uso da palavra, o Presidente Interino da
Câmara Municipal de Muqui, José Marcos de Castro, expondo seus agradecimentos a Deus, a
família e aos eleitores pelo apoio concedido, possibilitando a conquista de seu terceiro
mandato; destacou a necessidade de apoiar o funcionalismo público; ressaltou a relevância de
se manter a parceria entre todos os Vereadores da Casa e de se ter uma Vereadora eleita para
representar a mulher; reiterou a importância da união de todos os políticos independente de
partido para se firmar um compromisso com o cidadão muquiense; falou da honra de retornar
a Câmara como o Vereador mais votado e que os demais vereadores possam se valorizar e
representar bem a população, porque de cento e oito candidatos, apenas nove foram eleitos.
Colocou-se a disposição para trabalhar junto ao Prefeito Interino; pediu a todos que o
considerava como adversário, que, naquele momento, o tivesse como parceiro, pois hoje não
tem partido e sim compromisso com Muqui; além disso; cobrou de todas as lideranças que
participem das sessões da Câmara para saber o que o Vereador pode realizar, destacando as
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limitações dessa função e as atribuições do Executivo Municipal e, finalizando seu discurso,
comentou sobre a possibilidade de haver novas eleições. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a Sessão Solene de Posse, agradeceu a presença de todos e convidou para
a próxima a se realizar no dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete). Em
seguida, determinou que fosse lavrada a ata, que após lida e achada conforme, vai assinada
pelo Presidente e pelo secretário da Câmara.
Muqui/ES, 1º de Janeiro de 2017.

JOSÉ MARCOS DE CASTRO
PRESIDENTE

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO
SECRETÁRIO
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