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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE
MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA DOIS DE AGOSTO DE DOIS
MIL E DEZESSETE
Aos dois dias do mês de agosto 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 da Mesa Diretora, Excelentíssimo Vereador Sérgio Luiz
Anequim, confirmando quórum legal e invocando a proteção de Deus, declarou
aberta a Sessão Ordinária. Integrando o Plenário estiveram presentes os Senhores
Vereadores: 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, Sérgio Luiz Anequim e Tadeu Custódio. Ausente o
Vereador José Marcos 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, convidou para fazer parte
da Mesa Diretora a Vereadora Rita Maroni e, nesse ínterim, pôs em discussão e
votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia dezenove de julho e da Sessão
Solene de Inauguração da Galeria Fotográfica dos Ex-Vereadores, ocorrida no dia
vinte e sete de julho do corrente ano; sendo ambas aprovadas conforme redigidas.
Em seguida, passou-se ao pequeno expediente com a leitura dos documentos
recebidos: - Convite: O comandante do CPO-S, Coronel PM Alessandro Marin, e o
Comandante do 9º BPM, Tenente Coronel PM Heron Ronan Roman, convidam a
participar da Solenidade de Destaque Operacional e Homenagens a Militares do 9º
BPM, no dia 03 de agosto de 2017, quinta-feira, às 10h00min, na sede do
SEST/SENAT. Ofício Circular Nº 221/2017 – Do Gabinete da Presidência da
Câmara Municipal de Baixo Guandu/ES. Assunto: Encaminha convite do 1º Fórum
Legislativo Interestadual de Desenvolvimento Sustentável a realizar-se no dia 10 de
agosto

de

2017,

conforme

programação

que

segue

anexo.

–

Ofício

Circular/AGERH/DP/02/2017 a respeito da realização de seminários, oficinas,
consultas públicas regionais, reuniões setoriais, apresentações ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos e ao Comitê Hídrico do Governo do Estado sobre o
processo de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo
1

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

(PERH/ES). Informou ainda, que os convites serão encaminhados pela equipe de
mobilização e articulação e as datas, horários e locais encontram-se disponíveis no
site do PERH/ES. Findo o pequeno expediente, passou-se à Ordem do Dia.
Indicação Nº 031/2017 – Da Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro ao
Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito Municipal. Indicando-lhe: A transferência do
equipamento de Raio-X da unidade básica de Saúde Dr. João Monteiro Lobato
Fraga para o Hospital Maternidade Dr. Aluísio Filgueiras. Após leitura da justificativa,
a referida indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 032/2017 – Da
Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro ao Senhor Carlos Renato Prucoli,
Prefeito Municipal. Indicando-lhe: A realização de obras de manutenção e
conservação do banheiro público, próximo ao Hotel Nunes, bem como a colocação
de placas indicativas de sua existência. Após leitura da justificativa, a referida
indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº 033/2017 – Do Vereador
Francisco de Assis Verly de Oliveira ao Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito
Municipal. Indicando-lhe: Que sejam viabilizadas condições para construção de uma
área de lazer no Alto Cruzeiro. Após leitura da justificativa, a referida indicação foi
aprovada por unanimidade. Indicação Nº 034/2017 – Do Vereador Francisco de
Assis Verly de Oliveira ao Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito Municipal.
Indicando-lhe: Que seja construída uma passarela sobre o rio Muqui, ligando a Rua
Petronilho Ribeiro Gomes, popular “rua do beco”, à Rua Honório Fraga. Após leitura
da justificativa, a referida indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação Nº
035/2017 - Do Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira ao Senhor Carlos
Renato Prucoli, Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Que sejam viabilizados estudos
permissões junto ao Conselho Estadual de Cultura, SECULT, para instalação de
corrimão na calçada de acesso a Igreja Matriz. Após leitura da justificativa, a referida
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 a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro que, após
cumprimentar a todos, desejou boas-vindas ao Presidente da Casa, Vereador
Sérgio Luiz Anequim e ao Prefeito Renato Prucoli, destacando que, independente
de partidos, os Vereadores estão a serviço. E, como representantes do povo,
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trabalham para o povo. Comunicou ainda que espera as sugestões da população
que muito os ajudam para se ter uma holística diferente sobre o município. Em
seguida, fez uso da palavra o Vereador Roberto Carlos Ravani que, após
cumprimentos iniciais, também desejou boas-vindas ao Presidente da Câmara e ao
Prefeito Municipal. Abordou sobre os problemas na iluminação pública do município,
em que, durante o dia, existem lâmpadas que ficam acesas e, à noite, apagadas.
Esclareceu que sabe que a equipe está trabalhando, mas que possa acelerar esse
processo. Comentou que há muito serviço a ser feito e se colocou a disposição do
Prefeito e de toda sua equipe em prol do município. Ao finalizar sua fala, agradeceu
a Deus pela oportunidade e desejou boa noite a todos. Na sequência, o Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, popular Teté,
que, após cumprimentos iniciais, desejou boas-vindas ao Vereador Sérgio Luiz
Anequim. Comentou sobre o projeto de reciclagem elaborado pelo Ex-Prefeito Dr.
Aluísio e solicitou o envio deste ao atual Prefeito, Senhor Renato Prucoli, a fim de
conseguir um caminhão para atender a equipe de reciclagem. Ainda durante seu
discurso, abordou sobre as suas indicações, sendo elas: à instalação de corrimão
na calçada da igreja matriz, a construção de passarela sobre o rio Muqui na popular
“Rua do boi” e a área de lazer na localidade Alto Cruzeiro; aprovadas nessa sessão,
justificando a necessidade de cada uma. Em seguida, agradeceu ao Prefeito pela
atenção que já tem dado, pois em seu primeiro dia de governo esteve no bairro San
Domingo distribuindo bola e rede, enfatizou também que esse é o caminho e que
juntos são mais fortes. Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras pela limpeza
realizada no terreno da sede da Associação do Bairro San Domingo e comunicou a
sua intenção de reativá-la. Agradeceu ao pessoal da Indústria Aladim que atendeu
ao pedido do Vereador Ronald Barbosa Eduardo e realizou a limpeza da casa que
eles possuem na popular “rua da igreja”. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a
atenção e desejou boa noite a todos. Dando continuidade, fez uso da palavra o
Vereador Ronald Barbosa Eduardo que, após cumprimentos iniciais, ressaltou ser
um imenso prazer ter a população nessa Casa os prestigiando, mesmo com essa
política desacreditada da forma que está. E também, aos que estão ouvindo pelos
sistemas de comunicação, dizendo que “essa política do país não está despertando
a atenção de ninguém; a não serem críticas tanto “da gente” quanto dos outros
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poderes”. Estendeu o seu boa-noite aos advogados da Câmara, Dr. Ubaldo e Dra.
Soraia; ao Senhor Marcelo, ao seu amigo Élcio, aos nove vereadores, a sua esposa
e seu filho, ao seu fiel amigo Guninho e a todos. Desejou boas-vindas ao
Presidente, Vereador Sérgio Luiz Anequim, pedindo a Deus que, junto com ele,
traga a paz que já reinava nessa Casa e continuem mais unidos, pois é disso que o
povo necessita; ressaltando que a cidade chegou ao patamar que está hoje, toda
bagunça e abandonada por falta de união. Parabenizou ao Prefeito eleito, Senhor
Renato Prucoli. Disse que não esperava a humilde que há no Renato e achou muito
bonito da parte dele ter cumprimentado todos os candidatos que não conseguiram
alcançar a vitória nas urnas. Considerou de extrema importância para o município o
Prefeito ter selecionado pessoas humildes para assumirem as secretarias e se
colocou a disposição dele, dizendo que pode contar com seu apoio no que for feito
em benefício para a população do município. Solicitou a Câmara que remetesse
todos seus ofícios, feitos no período em que o Camarão estava como Prefeito
Interino; pois não foi atendido; dentre eles, citou o ofício referente à informatização
da portaria do hospital. Enfatizou a relevância de investimentos na saúde e na
educação, sendo mais importante investir nessas áreas a fazer obras. Reiterou o
pedido para que todos os ofícios e indicações sejam remetidos ao Senhor Renato
Prucoli, porque acredita que ele será um Prefeito do povo, como o Camarão
também foi, mas teve pouco tempo. Parabenizou a todos os secretários
selecionados pelo Prefeito e que eles tenham sucesso nessa administração.
Mencionou a relevância da Secretaria Municipal de Assistência Social. Disse que
Muqui, por ser um município carente, depende de ser administrado com seriedade,
vontade e coração, pois o povo tem sofrido muito. Pediu a Senhora Marina
Mendonça, Secretária Municipal de Ação Social, que se envolva bem nessa
secretária, porque a cidade não tem emprego e deve ser feito um trabalho muito
pesado na área social, destacando que tem gente na cidade passando necessidade
de alimentos e quando “bate na porta” da secretaria não são atendidos e o povo não
pode esperar. Ainda durante seu discurso, solicitou a manutenção dos alto-falantes
da sua comunidade Alto Boa Esperança. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a
Deus e desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento a sessão, fez uso da
palavra o Vereador Tadeu Custódio que, após cumprimentar a todos, agradeceu a
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presença do Senhor Guto Correia; aos moradores do bairro São Francisco; a
Senhora Helen, representante da comunidade Morubia; aos funcionários da
prefeitura, que trabalham na secretaria de educação e ao Senhor Élcio.
Cumprimentou ao povo de Muqui que os ouvem pelos serviços de alto-falantes e
através do site da Câmara Municipal de Muqui. Iniciou seu discurso, parabenizando
ao Vereador José Marcos de Castro, que esteve como Presidente da Câmara por
sete meses, conduzindo os trabalhos nessa Casa; ressaltou ainda que, em pouco
tempo, trouxe vários benefícios e representou muito bem a Câmara Municipal.
Desejou boas-vindas ao Vereador Sérgio Luiz Anequim, vulgo Camarão, citando o
ditado “o bom filho a casa torna”, pois a Câmara é seu lugar, onde conquistou a
população de Muqui, seus eleitores e amigos através de seu trabalho, lutando,
falando, pedindo, cobrando e, às vezes, até se exaltando, mas sempre a favor da
população de Muqui. Falou também da atuação deste Vereador como Prefeito
Interino, ressaltando que, durante os sete meses de sua administração, fez um bom
governo e que os comentários na cidade foram somente elogios ao seu trabalho e
as suas conquistas; por isso, deve parabenizá-lo e não poderia deixar passar “em
branco”, porque seria injusto. E, caso tivesse feito um mau governo também o
cobraria; mas como fez uma boa administração o parabenizou; destacando sua
origem de família humilde e citando o falecimento de seu pai, Senhor Fernando
Anequim, mas que Deus vem dando força para superar essa perda. Abordou os
comentários feitos pelo Vereador Roninho a respeito da política estar sem prestígio
perante a população, ressaltando que é militante da política desde os seus dezoito
anos, que sempre andou de cabeça erguida perante seus eleitores e seu município.
E se tem problemas em Brasília com Deputados e Senadores; é a população que
deve julgar. Salientou que se sente um político honesto; tem certeza que nunca
decepcionará a seus eleitores, aos seus amigos e a população de Muqui e procura
dar bons exemplos e esquecer-se dos outros – referindo-se aos políticos-, pois eles
que devem pagar pelos erros deles. Discorreu sobre outro comentário feito pelo
Vereador Roninho o qual mencionou em seu discurso que a cidade de Muqui está
abandonada, destacando que como Vereador ficou chateado, porque não considera
que a cidade está abandonada, mas sim com dificuldades. Falou que, como pode se
ver na televisão, outros lugares estão com filas nos hospitais e pagamentos
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atrasados, mas Muqui está em dia e caminhando, por isso não vê que a cidade está
abandonada, mas é um direito do Vereador Roninho ver a cidade dessa forma.
Destacou as iniciativas do Vice-Prefeito Thadeu Eliotério como Vereador. Desejou
ao Prefeito Renato Prucoli e ao seu Vice Thadeu Eliotério que façam o melhor para
o município e para o povo mais necessitado, que haja com o coração e veja as
obras de mais necessidade. Disse que tem certeza que o Prefeito e o Vice tentarão
levantar a cidade, trazendo indústrias para o município e movimentar o comércio.
Afirmou ser mais fácil as indústrias irem para Cachoeiro, Marapé ou Mimoso do Sul
do que serem instaladas em Muqui, por estar a quarenta quilômetros da BR, por
isso, considera que a luta do Renato Prucoli e do Thadeu Eliotério não será fácil,
porque a vontade deles é gerar emprego no município. Colocou essa Casa a
disposição do Renato e do Thadeu, porque tem certeza que a Câmara estará de
“braços dados” para tentar gerar empregos e dias melhores para os muquienses.
Desejou ao Vereador Sérgio Luiz Anequim muitas felicidades e que Deus possa
abençoá-lo a cada dia a frente dessa Casa. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e
desejou boa noite a todos. Em seguida, fez uso da palavra o Presidente da Casa,
Vereador Sérgio Luiz Anequim, que, após cumprimentar a Mesa Diretora, aos
Vereadores, aos que se encontravam presentes no Plenário, aos funcionários e ao
povo que o escuta pelo alto-falante e pela internet. Agradeceu a Deus por ter dado
mais um mandato de Vereador e a oportunidade de ter ficado a frente do município
por sete meses. Destacou que hoje pode falar como funciona o município,
ressaltando que existe a vontade de fazer, mas a burocracia é muito grande.
Agradeceu aos Vereadores. Parabenizou ao Vereador José Marcos de Castro, que
o substituiu na Presidência e pelo trabalho realizado na Câmara. Reiterou os
agradecimentos aos Vereadores citando os nomes de cada um por ter o apoiado.
Ressaltou que cobrança há em todos os lugares e deve ter, porque a tribuna é feita
para falar, elogiar e cobrar. Ressaltou a importância do envio de ofício, porque, à
vezes, o Prefeito não sabe que a estrada está ruim, não sabe dos problemas na
saúde, e, muitas vezes, o Prefeito ou secretário ouvem o que é falado na sessão e
isso serve de um alerta. Agradeceu sua família que o apoiou o tempo todo –
referindo-se ao período em que esteve como Prefeito Interino. Agradeceu às
secretárias Márcia Valim, Eliane Eduardo, Claudia Farias, Eugênia de Barros,
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Magali, aos Secretários Kleber, Rogerinho e a todos os funcionários da Prefeitura
que o ajudou muito durante sua administração. Abordou sobre os comentários feitos
pelo Vereador Roninho, o qual mencionou no discurso dele que a cidade estava
abandonada. Enfatizou que, há um bom, não está abandonada, porque o ExPrefeito, Dr. Aluísio, fez um trabalho espetacular. Comentou sobre as enchentes que
atingiu o município danificando as ruas e a pontes arrancadas na comunidade
Fortaleza, mas que foram realizados os trabalhos para recuperá-las. Citou os
problemas na limpeza do município, mas tiveram a humilde de colocar na rua um
caminhão com vinte e uma caçambas. Salientou ainda que, conseguiu o caminhão
pipa emprestado para lavar a rua, conforme solicitado pelos os próprios Vereadores.
E também adquiriu um caminhão de lixo e está para chegar um caminhão caçamba.
Além disso, foram direcionados trezentos mil reais para o asilo dos velhos e houve
muito mais conquistas, destacando que, se Deus quiser, lhe dando vida e saúde,
devagar falará tudo que foi feito nesse período de sete meses, com muito suor e
dificuldade, considerando não ser fácil assumir uma prefeitura. Ressaltou que
quando assumiu como Prefeito Interino, não teve licitação pronta e nem período de
transição, deixou claro que esse comentário não era uma reclamação, pois sabia o
que estava enfrentando e se sente realizado por isso. Em seu discurso,
direcionando-se ao Vereador Ronald Barbosa Eduardo, disse que não teve como
informatizar a portaria do Hospital Maternidade, mas torce para que o atual Prefeito
atenda, pois não conseguiu atender a todas as demandas no período em que
esteve como Prefeito Interino. Destacou que ao informatizar a portaria do Hospital
Maternidade, preferiu calçar uma rua e destinar trezentos mil reais ao Asilo dos
Velhos, pois essa foi sua decisão enquanto Prefeito em exercício. Nesse ínterim,
houve uma breve discussão entre os Vereadores Sérgio Luiz Anequim e Ronald
Barbosa Eduardo, em que o Vereador Sérgio Luiz Anequim esclareceu que
concorda que deve existir cobrança, mas que, neste momento, estava se
defendendo, enfatizando o trabalho realizado por ele enquanto Prefeito Interino e
pedindo a Deus que o Prefeito Carlos Renato Prucoli, juntamente, com seu Vice,
Thadeu Eliotério e todos seus secretários possam fazer ainda, porque Muqui precisa
de trabalho e responsabilidade. Reiterou que pretende passar no telão o que foi
realizado por ele em sete meses no município de Muqui. Salientou que teve força de
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vontade e fé em Deus para vencer todos os obstáculos. Relatou que por falta de
medicamento na farmacinha básica e por não conseguir para cotação de preços,
aproximadamente, duzentos e trinta itens, foi a Vila Velha implorar os orçamentos
para fazer licitação. Expôs sua satisfação por abastecer a farmacinha e o Hospital
Maternidade com medicamentos. Mencionou que Muqui teve uma eleição diferente
de todos os outros municípios. Comentou que quando via a rua suja comunicava ao
secretário responsável e lamentou pelo fato da Prefeitura ter poucos funcionários
braçais. Discorreu como seguiu uma máquina para limpar o rio que corta a cidade
de Muqui, citando que entrou em contato com o Senador Ricardo Ferraço e a
Prefeita de Presidente Kennedy emprestou o maquinário, destacando que nem o
óleo a Prefeitura de Muqui precisou abastecer. Citou as parcerias firmadas com os
Prefeitos de Jerônimo Monteiro e Mimoso do Sul. Afirmou que o município está no
caminho certo, que problemas irão ter, tanto nessa Casa quanto na Prefeitura, mas
os Vereadores, o Prefeito e Vice-Prefeito devem estar prontos para resolvê-los, pois
são

responsáveis

por

isso.

Comentou

sobre

importância

das

emendas

parlamentares conquistadas para o município. Sugeriu uma reunião dessa Casa
com o Prefeito, pois existem muitos problemas do município a serem resolvidos pelo
Renato Prucoli. Ainda em seu discurso, afirmou que não teve como dar aumento
salarial, ressaltando que, por muitas vezes, cobrou nessa Casa o reajuste dos
funcionários e quando assumiu como Prefeito Interino não pode dar, porque não
possuía recurso e orçamento; além disso, o percentual de Muqui estava com 53.9 e
o máximo é 54.0; justificou que pegou o município com esse percentual e explicou
os motivos, destacando o reajuste do salário mínimo e a queda na arrecadação.
Falou da intenção do Prefeito Carlos Renato em trazer empresas para Muqui a fim
de aumentar a arrecadação. Citou será instalada uma pequena marmoraria e
destacou sua importância para geração de empregos na cidade. Destacou os
salários dos funcionários da Prefeitura que foram pagos em dia e que tudo que foi
adquirido pela Prefeitura de Muqui nesse período de sete meses foi pago; reiterou
que a Prefeitura de Muqui não deve nenhum “centavo” a ninguém; a não ser
favores. Agradeceu a toda a população de Muqui, a Essa Casa de Leis, aos
funcionários da Câmara, aos funcionários da prefeitura, a sua família, sobretudo a
sua esposa e a sua mãe; e, a todas as pessoas que oraram por ele, independente
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da religião ou crença. Reiterou que enquanto esteve como Prefeito Interino
trabalhou e deu máximo de si. Pediu desculpas, se não agradou a todos e se tivesse
oportunidade novamente de assumir como Prefeito, trabalharia do mesmo jeito e
com a mesma empolgação. Reiterou que as críticas devem existir, deve conviver
com elas e superá-las, porque a cidade não está imunda, não está abandonada e,
tem certeza, que ela vai melhorar ainda mais. Comunicou a população de Muqui que
está como Vereador e defenderá Muqui onde estiver, pois sempre fez isso “doe a
quem doer”. Reiterou que trabalhou e continuará trabalhando; que não foi dito tudo
que fez no período em que esteve como Prefeito Interino, mas terá mais sessões
para falar sobre isso. Pediu a Deus que lhe dê vida e saúde para subir na tribuna
para elogiar o Prefeito e Vereador e, se for o caso, criticar e cobrar deles também.
Nesse ínterim, houve uma discussão entre os Vereadores Sérgio Luiz Anequim e
Ronald Barbosa Eduardo por divergências de opiniões. Retomando a fala, o
Vereador Sérgio Luiz Anequim comentou que sempre haverá esse debate na
Câmara e agradeceu a Deus por estar de volta a Casa, pois estava com saudade de
se manifestar na Tribuna. Ao finalizar seu discurso, agradeceu a oportunidade e
desejou boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada esta
sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia dezesseis de agosto de dois
mil e dezessete, 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, 02 de agosto de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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