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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE
MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA DEZESSEIS DE AGOSTO DE
DOIS MIL E DEZESSETE
Aos dezesseis 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: Hélio Carlos Ribeiro Candido, José Marcos de Castro, José
Martins Filho, Sérgio Luiz Anequim, Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro, Roberto
Carlos Ravani, Ronald Barbosa Eduardo e Tadeu Custódio. Ausente o Vereador
Francisco de Assis Verly de Oliveira. 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, pôs em discussão e
votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia dois de agosto do corrente ano
sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, passou-se ao pequeno expediente
com a leitura dos documentos recebidos: Projeto de Lei Nº 013/2017 – Iniciativa do
Prefeito Municipal de Muqui – Que dispõe sobre a criação, organização, as
atribuições da Procuradoria-Geral do município de Muqui-ES-PGM e dá outras
providências. O Diretor-Geral explicou que esse projeto substitui outro com a mesma
matéria que já se encontrava tramitando na Casa. Projeto de Lei Nº 014/2017 –
Iniciativa do Vereador José Martins Filho – Institui e inclui no calendário de eventos
oficiais do município de Muqui a Semana Municipal de Atenção ao Idoso. Processo
TC - Prestação de contas do exercício de 2014 – Prefeito Aluísio Filgueiras –
Parecer Prévio pela aprovação – arquivar. O Presidente da Mesa Diretora
comunicou aos Vereadores sobre a indicação de uma pessoa para receber o título
de Cidadão Muquiense. Findo o pequeno expediente, passou-se à Ordem do Dia.
Requerimento Plenário Nº 028/2017 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao
Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito Municipal. Para que informe detalhadamente
se houve alguma doação à Associação Abrigo para Idoso de Muqui – Lar Frei
Pedro, portadora do CNPJ Nº 27.264.175/0001-62. Em caso positivo de ter havido
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alguma doação a esta instituição que seja informado o mês e o valor doado. Posto
em votação, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento
Plenário Nº 029/2017 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Prefeito
Municipal, Senhor Carlos Renato Prucoli. Requer-se da Prefeitura a cobertura das
placas de sinalização de trânsito até que as mesmas passem a efetivamente
vigorar. E que informe a população sobre quando elas entrarão em vigor. Posto em
votação, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Presidente solicitou a leitura da Indicação Nº 036/2017 – Da Vereadora Rita de
Cássia Maroni Bastos Ribeiro e do Vereador José Martins Filho ao Prefeito
Municipal. Indicando-lhe: A colocação de lixeira no início da Serra da Morubia com
as seguintes características aproximadas: - Modelo padrão do município ou de
mercado, medindo um metro de largura por um e sessenta de comprimento,
suspensos do chão em oito centímetros. 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 o Vereador Sérgio Luiz Anequim que confirmou o retorno do Cartório
Eleitoral para Muqui, tendo em vista que o mesmo havia sido transferido para o
município de Mimoso do Sul. Em seguida, concedeu a palavra ao Vereador Roberto
Carlos Ravani que, após cumprimentar a todos, cobrou quebra-molas nas
proximidades do Hospital Infantil até a saída do Parque de Exposição, justificando
seu pedido ao citar a existência de colégio, de hospital, o grande fluxo de veículos e
o perigo da alta velocidade para os que transitam nessa região. Alegou também, a
ocorrência de um acidente grave em que a pessoa ainda se encontra acamada. E
relatou a conversa com Prefeito Renato Prucoli, onde foi apontado por ele que seria
preciso adquirir dois ou três caminhões de massa asfáltica e a assumir essa
responsabilidade; pois acredita que caberia ao Estado fazer esse serviço, mas o
Estado é muito burocrático. Mediante esse comentário, reiterou o pedido de
construção dos quebra-molas. Dando sequência ao seu discurso, solicitou envio de
ofício aos órgãos responsáveis pela linha férrea, comunicando que recebeu
reclamações de que o “trenzinho” – referindo-se ao auto de linha – está passando
um pouco acima da velocidade. Agradeceu a Polícia pelo trabalho realizado na
2

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

cidade. Direcionando-se ao Vereador Roninho, falou que a sinalização do trânsito de
Muqui está funcionando e está multando. Ao terminar seu discurso agradeceu e
desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador José
Marcos de Castro que, após cumprimentar a todos, comentou que essa foi sua
primeira vez na tribuna como Vereador, depois dos sete meses que este como
Presidente da Câmara. Ressaltou que foram sete meses de harmonia entre os
vereadores e que nunca houve, nos dois mandatos passados, uma convivência tão
boa como neste. Espera que continue assim, pois o Vereador não está nesta Casa
para brigar e os problemas particulares devem ser resolvidos fora da Câmara. E
mesmo que haja algumas diferenças entre eles dentro da Câmara devem ser
parceiros em prol do município e esse é o seu desejo. Solicitou ofício ao Prefeito
Renato Prucoli, colocando-se a disposição do executivo, quer ser um vereador
parceiro, não vê ninguém como oposição, quer ser mais um para somar,
esforçando-se o máximo que puder para trazer benefício ao município; tanto que, se
estivesse olhando mais para si próprio estaria afastado de sua função de Vereador,
mas como tem uma “bandeira”, lutará por ela. Pediu perdão aos que sentirem
ofendidos por ele, dizendo não ser sua intensão. Reiterou que, apesar das
diferenças políticas, os vereadores têm obrigação de um respeitar o outro.
Comentou sobre o caminhão do PAC e a máquina que talvez seja da Secretaria da
Agricultura, os quais estão sendo usadas para retirar terra de um lote localizado na
rua atrás da Câmara, em que, segundo lhe informaram, sairá uma obra da
secretaria da educação, torceu para que realmente seja essa intenção e até
parabeniza; mas se for para atender demanda particular ignora essa iniciativa;
justificando que foi agricultor, sabe do sofrimento deles; portanto, acredita que os
Vereadores devem fortalecer e respeitá-los, porque o pouco que Muqui arrecada é
sobre a agricultura, pois o município é agrícola. Reiterou seu pedido de ofício para
saber o motivo da escavação e retirada de terra na localidade supramencionada.
Questionou ainda se existe um projeto, caso exista é mais um para dar apoio e
parabenizar o executivo; caso não tenha, existe muita coisa para fazer dentro do
município, na agricultura, no setor de obras; citando, como exemplo, duvida se é
possível conseguir um caminhão de saibro para colocar em uma estrada. Reiterou
que neste ofício quer que respondam se existe recurso para obra e se tem algum
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projeto pronto para beneficiar a secretaria de educação, conforme ficou sabendo.
Solicitou do Prefeito Renato Prucoli para que intensificasse os esforços a fim de
resolver o problema da Capela Mortuária. Explicou que isso não significa que não
quer que se façam os velórios na Câmara, mas deve ser ter uma casa adequada,
para demonstrar respeito à família. Relatou que, quando esteve como Presidente,
houve momento que a Câmara não dava condições de velar e, por esse motivo,
sofreu críticas de familiares. Portanto, para demostrar respeito ao cidadão se deve
abrir a capela mortuária. Disse que essa obra foi conquistada no mandato do
falecido Dr. Aluísio e do seu vice Renato Prucoli os parabenizou, pois ela vinha se
arrastando por muito tempo. Destacou a importância de se pensar em ampliar o
cemitério, desapropriar uma área, pois o cidadão tem o direito de ter um lugar para
ser sepultado quando morrer. Solicitou envio de ofício ao Renato e ao pessoal do
caminhão-pipa que tiveram no morro, até os parabenizou, porque o bonito não é
lavar a rua principal, porque o cidadão muquiense não mora somente embaixo,
mora no morro também e contribuem da mesma forma. Ressaltou que nunca tinha
visto essa iniciativa, parabenizou novamente e cobrou que lavem o restante das
ruas, pois lavaram somente até o meio do morro e os moradores reclamaram.
Aparte o Presidente da Câmara explicou que, ainda quando estava como Prefeito
Interino, foram realizados os serviços no bairro Nossa Senhora Aparecida e
começaram a lavar o bairro San Domingo, mas como estava sendo feita a correção
no calçamento, o caminhão patinou e deslizou na areia, o motorista ficou assustado
e achou melhor não subir com o caminhão e deixou para terminar a limpeza depois.
Afirmou que o Renato dará continuidade a esse trabalho e parabenizou ao Vereador
por ter abordado esse assunto; dizendo que não é somente na baixada que se
devem lavar as ruas, nos morros também moram seres humanos, muquienses,
pessoas de bem e; o que for feito para um, deve ser feito para todos. Retomando a
fala, o Vereador José Marcos de Castro, enfatizou que se devem reconhecer as
boas iniciativas, o que não é feito se deve cobrar; porque o Vereador não é para
ficar calado ou criticando coisas sem sentido; mas é digno e respeito o que se faça
para um, faça para o outro. Abordou sobre o requerimento do Vereador Roninho
sobre a placa de sinalização de trânsito, dizendo discordar da opinião dele, pois
desde o momento que se coloca uma placa no lugar começa a vigorar e não existe
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inauguração de placa. Citou, como exemplo, que ser for uma de proibido estacionar
e quem estacionar, estará errado. Portanto, as pessoas que devem se adequar e
não esperar a polícia abordar e cobrar. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e
desejou boa noite a todos. Dando continuidade a sessão, fez uso da palavra, o
Vereador Ronald Barbosa Eduardo, que abriu sua fala agradecendo a Deus e
mencionando que somente Deus é digno de toda honra e toda glória, ressaltou que
essa frase foi dita, até o último momento, por um deputado, a quem demostrou sua
grande admiração; disse ainda que as boas coisas da vida devem ser guardas, por
isso se considera um aprendiz. Parabenizou a todos os pais pelo seu dia,
salientando que, sem desmerecer as mães, os pais sabem o quanto é sofrido cuidar
da família e levar o alimento para casa. Estendeu seus cumprimentos a todos que
se fazem presentes nessa Casa de Leis. Falou da dedicação dos Edis para trazer
benefícios à cidade, cada um de sua forma, mas em prol da população e, por isso,
sente um grande orgulho de legislar com essa turma de Vereadores. Comentou
sobre os Secretários Gilberto Mofate e Filipe Morgado, dizendo ser suspeito de falar
desses dois, pois são seus amigos há um determinado tempo, seus companheiros e
o Renato foi muito abençoado ao escolhê-los. Relatou sobre sua reunião com esses
secretários, enfatizando que passou a parte da manhã toda com eles, foi muito bem
recebido e o Renato será muito bem representado e agradeceu ao Filipe Morgado e
ao Gilberto Mofate. Abordou sobre a indicação de um projeto referente à
informatização do Hospital Maternidade. Ressaltou que, na ultima sessão, houve um
desentendimento na Câmara, porque muitos não entenderam a sua intenção.
Explicou a finalidade deste projeto, que inclusive, na semana passada, pediu para
que o reenviasse a prefeitura, é que tendo essa informatização terá condições de
fiscalizar, citando, como exemplo, o acompanhamento da saída e da falta de
remédios, ajudando, até mesmo, no controle de compras de medicamentos; porque,
muitas vezes, a Secretaria de Saúde e sua equipe têm muito a fazer e pensam que
o Vereador está criticando, mas está apenas cobrando o que o povo carece. Relatou
que às quatro horas da manhã, seu celular estava tocando, porque foi agendada
viagem para Vitória e um senhor que precisa buscar uma prótese para colocar na
perna ficou para trás, então, se conseguir informatizar a portaria do hospital,
amenizará o trabalho e a secretaria poderá se dedicar a outros setores. Ressaltou
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que se dedica a sua função de vereadores e quando atravessa projetos e indicações
é uma maneira de apontar direcionamento, melhorar a vida da população e não criar
problemas. E, sua intenção, é abrir “as portas” para que o município comece a
trabalhar como as outras cidades, pois o município está alavancando, porém de
forma lenta. Disse que durante a reunião com os secretários Filipe Morgado e
Gilberto Mofate, explicou o objetivo de sua indicação referente à informatização da
portaria do hospital, eles ficaram de passar para o Renato Prucoli. Salientou que
mesmo não tendo conversado com o Prefeito Renato está muito satisfeito, espera
muita coisa boa dele e que possam trabalhar juntos. Comentou sobre a sinalização
do trânsito do município, dizendo que sabe que devem ser cumpridas as
determinações, mas, na reunião, foi prometido que, a princípio, iriam instalar as
placas e, em seguida, orientar quando começaria a valer a lei. Porém, da mesma
forma que o restante da população, não sabe dizer se as placas estão em vigor, e,
para exemplificar, relatou uma discussão entre ele e o policial; justificando o pedido
do requerimento sobre a cobertura das placas de sinalização de trânsito, por
acreditar que, sendo representante do povo, não tem o direito de deixar a população
ser multada, sem ter recebido uma orientação prévia. Outro assunto abordado foi
sobre a iluminação pública, enfatizando que na gestão do Prefeito Camarão houve a
terceirização da manutenção; mas recebeu uma reclamação do pessoal dos
Verneck, família tradicional da Comunidade São Gabriel, dizendo que as ruas estão
escuras e que o motivo de estar o procurando é por não ter um vereador que
represente essa localidade. Mediante o exposto, solicitou ofício ao Prefeito
Municipal para que disponibilize o material necessário para a equipe realizar a
manutenção e ainda citou o lugar que está sem iluminação, causando ainda mais
insegurança na população por não ter posto policial para atender às chamadas.
Aparte o Presidente da Câmara sugeriu que o ofício seja encaminhado ao Prefeito e
também ao Secretário Municipal de Obras, porque, tem certeza, que ainda nessa
semana haverá condições de ir naquela localidade. Retomando a fala, o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo abordou sobre a falta de acessibilidade para deficientes
nas calçadas do município. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite
a todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido,
popular Cacalo, que, após cumprimentar a todos, agradeceu a Deus pela
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oportunidade de estar nesta Casa de Leis, comentou que poucas pessoas compram
na feirinha do produtor rural no dia que os supermercados fazem promoção e
solicitou ofício à secretaria de agricultura pedindo que faça uma reunião com a ACE
a fim de adequar um dia para a promoção, evitando que ocorra no mesmo dia da
feirinha, porque atrapalha aos pequenos produtores que trazem o fruto da terra e se
sustentam da agricultura. Desejou uma boa administração ao Prefeito Renato
Prucoli, colocando-se a disposição para lutar juntos por uma Muqui melhor.
Comentou sobre o discurso do Governador Paulo Hartung, no dia da Posse –
referindo-se a posse do Prefeito, que assumiu após as eleições suplementares –
ressaltando que ele fez uma comparação entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro,
porém se esqueceu de que, no ano passado, muitas mães choraram e houve muito
sangue no Estado, por falta de recurso e competência para solucionar a questão da
segurança pública, considerando uma grande tragédia ocorrida no Estado –
referindo-se a paralisação da Polícia Militar – que, inclusive no município de Muqui,
houve dias que os comerciantes tiveram que fechar as portas com medo de assalto.
Solicitou ofício ao Secretário de Estado da Agricultura, Senhor Octaciano Neto,
questionando se há um prazo marcado para o reinício da obra do caminho do
campo da comunidade São Luiz e deixou aberto aos demais Vereadores que
quisessem assinar. Ressaltou que o Estado está perdendo dinheiro, porque a
referida obra foi iniciada, paralisou e terá que retomá-la novamente. Solicitou ofício
ao Secretário Municipal de Obras e ao Prefeito Renato Prucoli pedindo que se dê
uma melhorada na estrada da Fortaleza, passando maquinário, pois existem muitos
buracos e lugares ruins por falta de manutenção e de saibro. Agradeceu ao
Camarão por diversas vezes ter atendido a comunidade Fortaleza no período em
que esteve como Prefeito Interino, mas faltou tempo e recurso para ensaibrar a
estrada. Disse que, quando chove, alguns locais ficam muito ruins, mas se o
secretário ir a essa localidade, marcar os pontos críticos e realizar a devida
manutenção, não haverá problema de falta de ônibus escolar e de acesso ao
município, salientando que, quando o ônibus não vem para Muqui, o povo dessa
região vai para o município de Atílio Vivácqua. Reiterou o pedido de ofício ao
Rogerinho, citando que no “pé” da Morubia, popular Filipe Marques, foi realizada a
manutenção na estrada, mas ficou ruim novamente e precisa de uma revisão.
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Nesse ínterim, fez uso da palavra para o Vereador José Martins Filho, popular
Zinho, que, após cumprimentar a todos, agradeceu ao Vereador Hélio Carlos pela
oportunidade e solicitou a leitura do Diretor da Casa a leitura de um documento
recebido do Gabinete do Deputado Estadual Sandro Locutor - Indicação Legislativa
nº 1101/2017 – Referência: Extensão de rede de água tratada pela CESAN na
Comunidade Filipe Marques/Morubia – Município de Muqui/ES. Retomando a fala, o
Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido parabenizou ao Vereador Zinho por estar em
busca de recursos para o município. Comentou sobre um equívoco cometido pelo
Secretário Alcinei que tirou fotos e publicou a chegada de um secador para a
comunidade Chapada da Serra, como se fosse conquistado pelo Prefeito Municipal.
Afirmou que o secretário deve se informar antes de publicar algo, porque este
equipamento veio por intermédio da emenda parlamentar do Deputado Freitas,
portanto o mérito deve ser dado a quem tem mérito. Relatou que, pelo fato de estar
chovendo, o secador foi descarregado no município de Mimoso do Sul e a própria
comunidade alugou um caminhão para levar este equipamento. Agradeceu, em
nome da comunidade Chapada da Serra, ao Prefeito Renato Prucoli por ter sido
parceiro ao disponibilizar uma máquina para descarregar o secador. Reiterou que
esse secador foi adquirido por meio de emenda parlamentar do Deputado Freitas,
da mesma forma que enviou o tratozinho que atende a agricultura. Disse que há
dois anos, não era Vereador ainda, mas o Deputado Freitas deu a ele um trator para
trazer para o município de Muqui e colocar numa associação. Observou que os
tratores de Muqui estavam defasados, por isso esteve no gabinete do Ex-Prefeito
Dr. Aluísio oferecendo essa emenda e foi aceito. Acrescentou ainda que, pelo que
está vendo, é esse trator que está atendendo o município atualmente. Salientou que
o Vereador não deve ver a sigla partidária; e sim, o município e os agricultores para
dar a eles condição produzir. Ainda em seu discurso, comentou sobre a placa de
sinalização de trânsito instalada na esquina do mercado do Alessandro em sentido
ao Parque de Exposição, relatando que um caminhão baú arrastou essa placa por
um metro e ela ficou sacudindo, tanto que um motociclista até desviou dela.
Mediante o exposto, solicitou ofício ao DETRAN, órgão responsável, pedindo para
que venha com urgência e levante essa placa por, aproximadamente, meio metro a
fim de que a mesma não esbarre nos caminhões, evitando assim um possível
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acidente. Solicitou também ofício a ex-diretora da Escola Fortaleza, Senhora
Cláudia Giri, agradecendo os serviços prestados e a contribuição dada durante o
tempo em que esteve trabalhando na Comunidade Fortaleza. Ao finalizar seu
discurso, desejou boa noite e que todos ficassem com Deus. Em seguida, fez uso
da palavra a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro que, após
cumprimentar a todos, comentou sobre o seu projeto de instalação de lixeiras na
comunidade Morubia, pedindo à prefeitura que o executasse o rápido possível,
porque o povo está necessitando e já fizeram um local apropriado para acomodá-la.
Solicitou ofício ao Prefeito e ao secretariado responsável para que verificassem os
aparelhos de ar condicionado do Auditório “José de Assis Alves”. Destacou que
espaço é bom, tem boa visibilidade, mas, no período de calor, se quiserem fazer um
evento maior, não seria possível, pois o ar condicionado não funciona. Segundo
informado, é necessário um transformador especifico para eles, pois, quando são
ligados, desligam todas as luzes do Parque de Exposição. Reiterou o pedido de
ofício para que seja verificada essa questão dos aparelhos de ar condicionado o
mais rápido possível, destacando a importância de se ter um local como esse
auditório, citando, como exemplo, que está acontecendo um curso de gestão política
em Muqui e teve que pedir o salão da Igreja católica emprestado por falta de espaço
adequado. Por meio de ofício, direcionado ao Secretário de Obras solicitou a
reconstrução e limpeza do cemitério, localizado no bairro Entre Morros, tendo em
vista a proximidade do dia de finados. Aparte o Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido disse que há muitas reclamações sobre o cemitério de Muqui, em termo de
limpeza, sugerindo que a prefeitura deveria se adequar e realizá-la periodicamente.
Retomando a fala, a Vereadora Rita de Cássia Maroni reiterou os comentários sobre
a necessidade de se realizar a conservação e limpeza do cemitério com mais
frequência. Também por ofício, direcionado à prefeitura solicitou que mandasse um
ofício aos Correios para saber sobre o registro das ruas, pois existem muitas delas
que possuem nomes, mas não são registradas nos Correios. Expôs que foi
realizado um trabalho nesse sentido, porém não deram continuidade e exemplificou
que o nome da rua onde mora, fica no muro de sua residência, mas, por não estar
registrada, os Correios passam em frente a sua rua, em ambos os lados, menos na
sua; por isso, precisa vir até a agência para buscar suas correspondências. Reiterou
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o pedido de ofício, pedindo para que sempre que for denominada uma rua, lembrarse de registrá-la nos correios. Aparte o Vereador José Marcos de Castro classificou
como uma situação complicada e que não se pode mais confiar naquilo que vem
pelos Correios, citando, como exemplo, o pagamento de contas vencidas, devido ao
atraso na entrega. Também, por ofício, pediu aos Correios que resolva essa questão
das entregas das correspondências, sobretudo os de boletos, devido ao pagamento
de juros por atraso. Retomando a fala, a Vereadora Rita Maroni disse que a
iniciativa proposta em seu ofício, seria uma forma de legalizar as ruas de Muqui.
Ainda em seu discurso, abordou sobre o projeto que proíbe a colagem de cartazes
nos postes da cidade, mas, mesmo assim, continuam com essa prática indevida.
Aparte, o Vereador Tadeu Custódio disse que esse projeto é de sua autoria, mas
“estar passando da hora” de contratar fiscais, porque o município não tem quem
desempenhe essa função, justificando que o vereador apresenta o projeto, é votado,
é aprovado e sancionado pelo Prefeito, mas, infelizmente, não são colocados em
prática por falta de fiscalização. Retomando a fala, a Vereadora Rita Maroni
comentou sobre a sua intenção de desenvolver um projeto como esse, mas soube
pela Dra. Soraia que essa lei já existia; portanto, pediu ao executivo para que a
mesma seja cumprida e, depois de haver a fiscalização, que os postes sejam
pintados com cal pelo menos uns dois metros, considerando a necessidade de
passar uma boa imagem aos que visitam o município. Mencionou também a
necessidade de limpeza e de jardinagem em alguns locais da cidade. Aparte, o
Vereador Tadeu Custódio comentou sobre outro projeto de sua autoria que proíbe a
queimada de lixos nos quintais por causar transtornos aos vizinhos, mas que não
funciona por falta de fiscal e, por ofício, solicitou ao Prefeito para contrate um ou
dois fiscais a fim de que esses projetos funcionem, citando, como exemplo, a
colagem de cartazes nos postes e a queimada de lixo nos quintais. Retomando a
fala, a Vereadora Rita Maroni opinou sobre as questões abordadas nessa sessão a
respeito das placas de trânsito, dizendo que, caso não tenha começado a vigorar,
poderia começar uma conscientização e avisar qual seria a data em que iniciaria a
cobrança para o cumprimento da legislação de trânsito, através dos serviços de altofalante. Ressaltou que está fazendo a sua parte de cumpri-las, mas por meio dessa
conscientização, todos ficariam bem informados. Disse também que o dinheiro das
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multas vem para os cofres da prefeitura, mas é melhor para o povo estar
conscientizado a pagar multas. Discorreu sobre outro assunto abordado, em
sessões anteriores, pelo Vereador Ronald e demais Vereadores que refere-se as
falhas nas marcações de viagens para pacientes, dizendo que já presenciou, por
três vezes, pessoas ficando para trás. E, geralmente são pessoas desprovidas de
conhecimento da cidade grande, que perdem uma consulta que já foi conseguida
por alguém e, por isso, pediu mais atenção. Aparte, o Vereador José marcos de
Castro disse que é difícil acesso a serviços de saúde no município de Muqui. Existe
um povo carente de recurso e de conhecimento; portanto, é obrigação do Vereador
cobrar da prefeitura e fazer com que as coisas funcionem na saúde, pois a partir do
momento que a pessoa procura atendimento, existe a obrigação de ser respeitada e
tratada como ser humano. Questionou porque se quebra tanto o ônibus da
prefeitura que atende a saúde, comentando que existem duas empresas com ônibus
com datas muito diferentes da prefeitura e eles não quebram. Disse ainda que o
ônibus da prefeitura dá duas viagens e, na terceira, já está quebrado. Mediante esse
relato, afirmou que se deve verificar quem está dirigindo, pois as coisas públicas
devem ser tratadas como se fosse “nossa”; mas, ou não está sendo tratada assim
ou estão colocando pessoas incapacitadas para cuidar dos veículos. Afirmou que se
deve cobrar, porque quando um ônibus quebra alguém tem que pagar por isso, e,
nesse caso, não deveria ser os cofres públicos. Deve-se colocar responsabilidade
“na mão” de quem está dirigindo o carro, e, muitas vezes, a saúde está sem
transporte, porque o veiculo está sempre quebrado. Retomando a fala, a Vereadora
Rita Maroni reiterou os comentários sobre o agendamento de carro para viagem na
área da saúde e as falhas ocorridas. Mencionou também em seu discurso que tem
ouvido muitas reclamações de alguns plantonistas da Maternidade por não
comparecerem e pediu para que essa situação seja observada pelo executivo.
Aparte, o Vereador Tadeu Custódio afirmou que, nesse final de semana, os dois
plantonistas não estavam na Maternidade, considerando uma falha que não poderia
ter acontecido. Afirmou também que deve ser revisto o horário de saída do ônibus
da saúde, pois ele parte de Muqui às três horas da manhã, passa em Domingos
Martins e ainda vai à Vitória e à Serra, sendo assim um sacrifício para as pessoas
que dependem desse transporte, sobretudo para os idosos. Reiterou que os
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horários devem ser revistos, disponibilizar mais carros e organizar melhor, pois não
acredita ser possível a pessoa acordar duas horas da manhã para ter uma consulta
uma hora da tarde, às vezes, é melhor nem ir à consulta; portanto, do jeito que vem
sendo prestado esse serviço, não está agradando e está sacrificando o povo.
Retomando a fala, a Vereadora Rita Maroni reiterou seus comentários sobre as
falhas do transporte da saúde e dos plantonistas, destacando que as pessoas foram
até a ela reclamar dessas situações. Reforçou o pedido do Vereador Hélio Carlos,
popular Cacalo, a respeito da necessidade de manutenção na estrada que dá
acesso a comunidade Fortaleza, dizendo que passam algumas carretas que a
danificam. Parabenizou o retorno do cartório eleitoral, destacando a importância
deste para a emissão de documentos e citando a dificuldade que se tem no
município de Muqui para retirar a carteira de trabalho e a identidade. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Aparte, o Vereador José Marcos
de Castro convidou a todos para uma reunião na Câmara do município de Jerônimo
Monteiro em que será abordada a questão da linha de ônibus de Jerônimo Monteiro
a Muqui, enfatizando que a Viação Real tem a concessão dessa linha, mas se ela
não quiser disponibilizar um ônibus nessa localidade, deverá entregar a linha e será
convidada outra empresa para fazer esse percurso. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente da Câmara declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a
se realizar no dia seis de setembro 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, 16 de agosto de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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