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Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE
MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA DEZENOVE DE JULHO DE
DOIS MIL E DEZESSETE
Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezenove
horas e quinze minutos, no Salão Plenário “Manoel Monteiro Lobato” da Câmara
Municipal de Muqui/ES, o Presidente Interino da Mesa Diretora, Excelentíssimo
Vereador José Marcos de Castro, confirmando quorum legal e invocando a proteção
de Deus, declarou aberta a Sessão Ordinária. Integrando o Plenário estiveram
presentes os Senhores Vereadores: Antônio Francisco Gualandi, 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, Ronald
Barbosa Eduardo 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 Casa pôs
em discussão e votação a ata da sessão anterior realizada no dia cinco de julho do
corrente ano, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, passou-se ao
pequeno expediente com a leitura dos documentos recebidos: Ofício Nº 084/2017Convida o Presidente e demais Vereadores para Cerimônia de Diplomação do
Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito suplementar de 2017, a realizar-se às
dezesseis horas, do dia vinte e quatro de julho do corrente, na sede dessa Câmara
Municipal de Muqui. Raphaela Borges Micheli Tolomei - Juíza Eleitoral. Convite: O
Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento – SEP estará sediando o evento “Audiências Públicas
para elaboração da Lei Orçamentária LOA de 2018”. A Audiência engloba
Microrregiões Central Sul,

Caparaó e Litoral Sul. Local: Ibatiba, na Câmara

Municipal. Data: 26 de julho, quarta-feira, às 13:00h. Ato contínuo, o Presidente da
Câmara convidou o servidor Sebastião para fazer uma breve explanação sobre o
Projeto “Câmara na palma da mão”, que se refere à transmissão das sessões pela
internet. No uso da palavra, o Servidor Sebastião Jesus Constantino, após
cumprimentos iniciais, agradeceu a todos os funcionários, ao Presidente e aos
Vereadores que apoiaram esse projeto; esclareceu a finalidade do mesmo que é
1

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

transmitir ao vivo, via internet, as sessões e demais eventos realizados por essa
Casa Legislativa. Explicou o passo a passo de como acessar a TV Online pelo site
da Câmara Municipal através do computador, tablet ou celular. Falou da existência
de um pequeno delay de, mais ou menos, quarenta segundos. Enfatizou ainda que
todas as sessões anteriores ficarão disponíveis e destacou o objetivo desse projeto
que é dar transparência aos trabalhos do Legislativo Muquiense. Agradeceu a
oportunidade e reiterou o empenho de todos os funcionários e da Mesa Diretora que
apoiaram e incentivaram para ter a TV Câmara no ar novamente. Findo o pequeno
expediente, passou-se à Ordem do Dia. Requerimento Plenário Nº 026/2017 – Do
Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido ao Secretário Municipal de Administração.
Aprovado por unanimidade. Requerimento Plenário Nº 027/2017 - Do Vereador
Hélio Carlos Ribeiro Candido ao Secretário de Transportes e Obras Públicas.
Aprovado por unanimidade. Indicação Nº 030/2017 – Do Vereador Ronald Barbosa
Eduardo

ao

Prefeito Municipal em Exercício com cópia à Diretoria da

Concessionária de Serviços de transportes Viação Real, Senhor Douglas Auad
Cerqueira. Após a leitura da justificativa, a presente indicação foi aprovada por
unanimidade. Nada mais a tratar 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
Ronald Barbosa Eduardo que, após cumprimentar a todos, agradeceu a Deus por
mais essa oportunidade de representar o povo dessa cidade. Agradeceu a presença
de todos e elogiou ao Vereador José Marcos de Castro, que estava encerrando sua
participação à frente da Presidência da Câmara, em virtude da proximidade das
eleições suplementares majoritária e do retorno do Vereador Sérgio Luiz Anequim
que assumiu, neste período, como Prefeito Interino. Relatou que saiu em viagem
pela madrugada e percebeu como a população é trabalhadora, pois, às cinco e meia
da manhã, o ponto de ônibus estava lotado de pessoas. Abordou sobre o número
populacional de Muqui. Reiterou os comentários sobre os trabalhadores da cidade.
Comentou sobre a falta de ortopedista e de materiais no hospital para atender a
população e o posicionamento do Prefeito nessa situação. Destacou a importância
da atuação do Vice-Prefeito, Senhor Thadeu Eliotério da Silva, popular
Thadeuzinho, na área da saúde. Enfatizou também a falta de segurança na
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comunidade São Gabriel e que esteve no comando da Polícia Militar solicitando a
ronda neste local. Por ofício, questionou ao Prefeito se tem ajudado os
trabalhadores com algum recurso para pagamento de passagem, conforme havia na
época do Ex-Prefeito Pedro Mendonça. Ainda em seu discurso, salientou que os
três caminhões de recolher o lixo estão quebrados. Abordou também sobre a falta
de medicamentos na farmacinha básica do município e para resolver esse
problema, indicou ao Prefeito firmar contratos com farmácias, as quais atenderiam a
população mediante apresentação de receitas carimbadas; com essa iniciativa,
acredita que evitariam que os remédios com validades vencidas fossem jogados
fora e não iriam faltar medicamentos para a população. Falou sobre a situação
política do munícipio, referindo-se ao Prefeito que assumirá no próximo dia vinte e
oito, destacando a importância da parceria, de caminhar junto com a Câmara e de
se criticar de forma construtiva. Elogiou o trabalho desenvolvido pelo Secretário
Municipal Rogerinho. Teceu elogios também ao Vereador José Marcos de Castro,
por ser sua última sessão como Presidente Interino da Câmara, ressaltando suas
iniciativas enquanto esteve à frente do Legislativo Municipal. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Na sequência, o Presidente
interrompeu a sessão para acender as lâmpadas do Plenário que, devido a uma
interferência no som, foram desligadas. Retomando a Sessão, fez uso da palavra, o
Vereador Roberto Carlos Ravani que, após cumprimentar a todos, agradeceu ao
Secretário Municipal Rogerinho por ter se esforçado bastante para ajudar aos
Vereadores, tentando resolver de imediato os problemas. Agradeceu aos
funcionários da Câmara que tem ajudado muito aos Vereadores nesta Casa.
Abordou sobre a sinalização de trânsito do município, dizendo que, segundo
informado pelos policiais, começou a valer as normas desde o momento que as
placas foram instaladas, porém existem dificuldades com relação às pessoas que
não estão respeitando essas regras. Mediante o exposto, pediu a população de
Muqui que respeitem as placas para que, de fato, possa se ter uma mudança no
trânsito. Relatou os transtornos causados por caminhões de grande porte que veem
de Jerônimo Monteiro e curvam próximo ao Alessandro da Verdura e, para tanto,
indicou que os caminhões pudessem sair pela popular “Rua do Boi”. Aparte o
Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, popular Teté, disse que na Audiência
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Pública sobre a sinalização de Trânsito, foi combinado que haveria uma placa
indicando que caminhões grandes deveriam descer no sentido do campo. Ressaltou
que pelo que está vendo essa audiência não valeu muito, porque as coisas não
foram feitas conforme constavam no papel, destacou ainda que deveria ter faixa de
pedestre próximo ao CEM (Centro Educacional Muquiense), mas não colocaram; e
que deveria formalizar uma reclamação junto ao órgão competente por considerar
que foi realizado um serviço mal feito, citando as reclamações feitas pelo Vereador
Tadeu Custódio no que se refere aos suportes colocados no meio das calçadas e
por não terem colocado a placa indicando a direção a ser seguida por caminhões de
grade porte da forma que indicou. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos
Ravani, reiterou os comentários sobre os transtornos causados pelo caminhão de
grande porte e, ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos.
Em seguida, fez uso da palavra, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido que, após
cumprimentar a todos, agradeceu, por ofício, ao Deputado Freitas pelas emendas
parlamentares contemplando a Associação Chapada da Serra com um secador de
café e ao Abrigo da Velhice Desemparada com trinta mil reais. Disse que esse
Deputado tem acompanhado e ajudado o município com emendas, tanto que foi ele
quem enviou o tratorzinho que atende a agricultura de Muqui. Solicitou envio de
ofício direcionado a Prefeitura para que faça a manutenção no trator e que coloque
funcionários para atender aos produtores nesse período de colheita de café, pois
estes estão perdendo sua produção por falta de apoio do município. Solicitou ofício
ao Secretário Municipal Rogerinho para que faça a manutenção na ponte próxima
ao Short. Ainda por ofício, encaminhado ao Secretário Municipal de Obras, Senhor
Rogerinho e a Secretária Municipal de Educação, Senhora Eliane, pediu que
revissem os pontos críticos das estradas rurais, para que não ocorra perda de aula
por falta de transporte escolar. Colocou-se a disposição do Prefeito para ir à
saibreira de Atílio Vivácqua, pois há muito tempo não se coloca saibro nas estradas.
Solicitou também manutenção na estrada da comunidade Banco da Terra, dizendo
que a prefeitura esteve nesta localidade, mas não jogou saibro e está dando lama.
Expôs a reclamação dos moradores sobre lixos e galhos de árvores espalhados
pela cidade, pedindo para que realize a limpeza. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu e desejou boa noite. No uso da palavra, o Presidente José Marcos de
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Castro, agradeceu a Deus pelos sete meses que esteve na presidência. Expôs sua
satisfação por estar nesse mandato, dizendo que nunca se sentiu tão bem como
Vereador, porque conseguiu ter dentro da Câmara um respeito, mesmo havendo
discordâncias de opiniões e que, para ele, foi uma nova escola. Falou sobre os
problemas que teve com o Vereador Tadeu Custódio no passado, os quais foram
superados, tanto que hoje o considera seu amigo. Agradeceu Dra. Soraia, Dr.
Ubaldo e a todos os funcionários; dizendo que foi parceiro e encontrou uma casa de
amigos, os quais o ensinaram a ser mais gente. Salientou as orientações prestadas
por Dra. Soraia nas suas tomadas de decisões. Falou sobre certas atitudes na vida
política que podem acarretar consequências, usando o ditado popular “na vida,
colhe o que se planta”. Disse que torce pelo Vereador Sérgio Luiz Anequim e que
ele seja bem-vindo. Aparte o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, popular
Teté, agradeceu ao Vereador Antônio Francisco Gualandi, popular Tunicão, por ser
sua última sessão e que, numa outra oportunidade, possam estar juntos novamente.
Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro disse que é amigo há anos do
Tunicão, pois vieram da mesma comunidade e são parceiros; por isso, foi um
orgulho tê-lo ao seu lado na Mesa Diretora. Destacou que a função do Presidente é
coordenar, mas todos são iguais e não se acha melhor e nem pior do que ninguém.
Mais uma vez, desejou boas-vindas ao Vereador Sérgio Luiz Anequim. Ressaltou
ainda, que estar a vinte anos na política e que, nesse período, houve muitos
“arranhões” e muitos amigos conquistados. Ao finalizar seu discurso, reiterou os
agradecimentos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão e
convidou para a próxima a se realizar no dia vinte e oito de julho de dois mil e
dezessete, às quatorze horas para posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, em
pleito suplementar e para inauguração da galeria fotográfica dos Ex-Vereadores,
instituída pela Resolução Nº 01/2017. 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 julho de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE INTERINO

SECRETÁRIO
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