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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE
MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA VINTE DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E DEZESSETE

Aos vinte dias do mês de setembro 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 Marcos de Castro, José Martins Filho, Rita de Cássia Maroni Bastos
Ribeiro, Roberto Carlos Ravani, Ronald Barbosa Eduardo, Sérgio Luiz Anequim 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, pôs em discussão e votação a ata da Sessão
Ordinária realizada no dia seis de setembro do corrente ano, sendo aprovada
conforme redigida. Em seguida, passou-se ao pequeno expediente com a leitura dos
documentos recebidos: - Projeto de Lei Nº 019/2017 - Iniciativa Prefeito Municipal Autoriza o Município de Muqui a conceder desconto de multas de trânsito
decorrentes de infrações cometidas por servidor público na condução de veículo e
dá outras providências; - Projeto de Lei Nº 020/2017 - Iniciativa Prefeito Municipal Institui a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e dá outras providências; - Projeto de
Lei Nº 021/2017 - Iniciativa Prefeito Municipal - Acrescentar o Art.32-A da Lei
Municipal Nº05/1995 e dá outras providências; - Projeto de Resolução Nº 002/2017
– Iniciativa Câmara Municipal de Muqui - Concede Título de Cidadão Muquiense e
dá outras providências; - Ofício Circular da Assembleia Legislativa do ES –
Deputada Estadual Raquel Lessa - Convida para Sessão Solene em homenagem ao
aniversário de sessenta anos da criação do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, a realizar-se às 19:00 horas, no dia 25 de setembro de 2017, no
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Plenário Dirceu Cardoso. Findo o pequeno expediente, passou-se à Ordem do Dia.
Conforme solicitado pela Presidência, o Diretor-Geral proferiu a leitura do Projeto de
Lei Nº 014/2017 que Institui e inclui no calendário de eventos oficiais do município
de Muqui a “Semana Municipal de Atenção ao Idoso”. O Parecer da Comissão
Permanente de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura Municipal. Do
Relator: Projeto constitucionalmente viável, técnica redacional obedecendo aos
padrões de normalidade e forma correta, nada havendo, nesse sentido, a impedir
sua regular tramitação. Quanto à matéria, obedece a todas as disposições, sem
maiores notas. Louvável a iniciativa do Nobre vereador pela iniciativa de tal projeto
que institui a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, uma classe carente da
atenção do poder público, o que justifica sua tramitação. Consigna que nada há que
seja necessário alterar, podendo ser apreciada a matéria conforme redigida. É como
vota o Relator, Vereador Roberto Carlos Ravani. Dos demais Membros: A
Presidente da Comissão, Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro, com o
Senhor relator faz coro. E o Secretário, Vereador José Martins Filho, deixou de
opinar por ser o autor do projeto. Posto em discussão o Projeto de Lei Nº 014/2017,
porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, passou-se ao momento da
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, de acordo com a
solicitação da Presidência o Diretor-Geral proferiu a leitura do Projeto de Lei Nº
017/2017 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento
vigente e dá outras providências. O parecer da Comissão Permanente de Justiça,
Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Do Relator: O presente Projeto
de Lei de autoria do Ilustre Prefeito Municipal visa obter autorização legislativa para
abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, para que possa utilizar
tal valor, advindo da CIDE para desapropriação de área em benefício público.
Iniciada a sua tramitação regular no dia 31/08/2017, foi encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça para que fossem analisados os aspectos previstos no art.
32 do Regimento Interno desta Casa. Em análise em consonância com o parecer
Jurídico da Casa Legislativa, obedece o mesmo aos ditames constitucionais e legais
de competência , constitucional, e forma. No mérito, encontra-se em consonância
aos artigos 40, 41 e 42 da Lei nº 4.320/64, que estatuiu as normas para a
contabilidade pública. Dessa forma, voto a que seja o mesmo submetido à
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apreciação plenária, conforme redigido, nada havendo a impedir o seguimento sua
tramitação. É como votou o Relator, Vereador Tadeu Custódio. Dos demais
membros: Com o Senhor relator fazem coro. É como votaram o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo, Presidente e o Senhor Francisco de Assis Verly de Oliveira,
Secretário. Posto o Projeto de Lei Nº 017/2017 em discussão, fez uso da palavra o
Vereador Sérgio Luiz Anequim, que após os cumprimentos iniciais, explicou o
pedido de suplementação, justificando que ainda quando estava como Prefeito
Interino foi iniciada a licitação para calçamento no bairro Santo Agostinho, ao lado
da exposição e começaram a negociação para aquisição de um terreno onde
poderia ser construída uma praça e um ponto de ônibus, fechando no valor de
oitenta mil reais. Destacou também a importância da realização do calçamento e
das melhorias realizadas para a satisfação dos moradores desse bairro. E pediu aos
Vereadores que votassem favorável ao referido projeto de suplementação. Em
seguida, concedida a palavra ao Vereador José Marcos de Castro, o mesmo
parabenizou ao Prefeito pela iniciativa e espera por outros projetos de construção
como esse, pois demonstra a boa vontade da administração em satisfazer o que a
comunidade precisa. Colocou-se a disposição do Executivo, dizendo que abraçará
não somente este projeto, como todos os outros que vierem. Parabenizou a
comunidade Santo Agostinho por estar recebendo esta praça e cobrou a construção
mais praças como essa, principalmente, no bairro Entre Morros. Retomando a fala,
o Vereador Sérgio Luiz Anequim parabenizou a Comissão, composta pelos
Vereadores Tadeu Custódio, Francisco de Assis Verly de Oliveira, popular Teté e
Ronald Barbosa Eduardo, popular Roninho, pelo parecer favorável dado a esse
projeto que é de grande importância. Na sequência, franqueada a palavra ao
Vereador Tadeu Custódio, após cumprimentos iniciais, parabenizou a todos os
moradores do bairro Santo Agostinho que há tempos reivindicam essa obra,
sobretudo os que residem próximo ao bar do Lailson. Citou o desenvolvimento deste
bairro e reiterou as congratulações ao atual Prefeito, à comissão e aos demais
vereadores, salientando que todas as melhorias a favor do município a Câmara
estará à disposição para ajudar. Levado a votação, o Projeto de Lei Nº 017/2017 foi
aprovado por unanimidade. Conforme solicitado pelo Presidente da Câmara, o
Diretor-Geral proferiu a leitura do Processo do Tribunal de Contas referente à
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prestação de contas – Executivo Municipal - exercício de 2014 (dois mil e quatorze).
Logo após, lido o parecer da Comissão Permanente de Justiça, Redação Final,
Finanças, Orçamento e Fiscalização. Do Relator: “Cuida-se de análise à Prestação
de Contas do Executivo Municipal – Exercício 2014. Sem maiores comentários
dignos de notas, o E. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu Parecer
Prévio Pela aprovação. O Parecer Jurídico encaminha-se de igual forma para a
análise plenária haja vista as competências legais, análise que se fará ao Decreto
emitido por esta Comissão. Nestes termos, considerando que não há nenhum
impedimento digno de nota, considerando que o mesmo obedece à tramitação
regular tendo sido emito parecer pela aprovação, esta Relatoria opina pela emissão
de Decreto pela aprovação das contas do Executivo – Exercício 2014.” É como
votou, o Relator, Vereador Tadeu Custódio. Os demais membros fazem coro com o
Senhor Relator para que seja submetido a Plenário o Decreto Legislativo de
aprovação das contas do Executivo Municipal do exercício de 2014. É como
votaram, o Presidente, Vereador Ronald Barbosa Eduardo e o Secretário, Vereador
Francisco de Assis Verly de Oliveira. Em seguida, proferida a leitura do Projeto de
Decreto Legislativo Nº 001/2017 em que aprova as contas da Prefeitura Municipal
de Muqui/ES, exercício de 2014, de responsabilidade do Senhor Aluísio Filgueiras.
Posto em discussão o referido Decreto Legislativo. Fez uso da palavra o Vereador
Sérgio Luiz Anequim parabenizou a Comissão. Parabenizou a família do saudoso
Aluísio Filgueiras, por meio de ofício direcionado a esposa Dra. Graça pela
aprovação das contas do exercício de 2014, destacando que o falecido Dr. Aluísio
mostrou que fez o “dever de casa” com responsabilidade. Salientou que ter a
aprovação do Tribunal de Contas significa que trabalhou com seriedade e
honestidade em prol do município de Muqui. Em seguida, fez uso da palavra o
Vereador José Marcos de Castro que comentou a respeito da aprovação das contas
do Executivo Municipal referente ao exercício de 2014 e endossou o ofício enviado
pelo Vereador Sérgio Luiz Anequim à família do falecido Dr. Aluísio Filgueiras. Posto
em votação, o Decreto Legislativo Nº 001/2017 foi aprovado por unanimidade. Na
sequência, de acordo a solicitação da Presidência, o Diretor- Geral proferiu a leitura
da Indicação Nº 042/2017 – Da Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro ao
Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Reforma da estrutura física do campo de futebol
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“João Vieira da Fraga”. Após leitura da justificativa, a indicação foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, o Presidente da Câmara solicitou a leitura do Ofício
SESA Nº 652/2017 em resposta ao Ofício Nº 013/2017-CMM, em que o Vereador
Tadeu Custódio solicitou liberação de recursos financeiros para aquisição de
aparelhos de mamografia para o município de Muqui/ES. Nesse ínterim, de acordo
com a solicitação da Presidência, também foi lido o convite da Secretaria Municipal
de Saúde para a celebração do mês internacional de prevenção ao suicídio,
“setembro amarelo”, a realizar-se no dia vinte e oito de setembro de dois mil e
dezessete, a partir das oito horas, no auditório da Câmara Municipal. 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 José Marcos de Castro que, após
cumprimentar a todos, solicitou ofício parabenizando aos policiais que reformaram a
casa utilizada pela Polícia Militar. E também por ofício, direcionado ao Prefeito,
pediu para liberar o restante daquela casa para a polícia se alojar melhor.
Agradeceu e parabenizou a Polícia Militar pelos serviços prestados e ainda, por
ofício, desejou boas vindas ao comandante Rody, colocando-se a disposição para o
que for necessário. Comentou sobre o horário de funcionamento da Secretaria
Municipal de Saúde, enfatizando que a mesma deveria abrir às sete horas da
manhã. Discorreu sobre a obra realizada no bairro Santo Agostinho e a cobrança
das melhorias no bairro Entre Morros. Salientou a burocracia enfrentada quando os
Vereadores buscam por emendas parlamentares. Pediu ao Prefeito Renato Prucoli
para que, quando houver oportunidade, também possa beneficiar o bairro Entre
Morros, que mesmo sendo grande, ainda não possui quadra e nem creche.
Ressaltou a parceria do Vereador com o Executivo Municipal para que as obras
aconteçam. Ao finalizar seu discurso agradeceu e desejou boa noite a todos. Ato
contínuo, franqueada a palavra à Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro,
após cumprimentar a todos, abordou sobre sua intenção de elaborar projeto de uma
praça nas proximidades do batalhão da Polícia Militar, mas não foi possível pelo fato
da área ser tombada pelo patrimônio histórico. Reforçou o pedido de reforma do
campo de futebol. Por ofício, direcionado ao Executivo Municipal, fez as seguintes
solicitações: Providenciar a abertura da pista de laço no Parque de Exposições;
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acelerar a manutenção da ponte da comunidade São Luiz; implantar Wi-Fi na praça
municipal; instalar lixeiras nas ruas da cidade e a podar as árvores localizadas na
popular “Rua das Palmeiras”. Justificou a relevância de cada solicitação feita
anteriormente e ressaltou que, às vezes, os projetos são pequenos, mas são
importantes para melhorar a imagem do município e passar uma boa impressão. E,
enquanto não se pode adquirir um aparelho de mamografia ou consertar os quatro
que não estão funcionando, que se façam então as coisas possíveis e pequenas.
Agradeceu pelas respostas dadas aos seus projetos, mas expressou sua tristeza
por não serem efetivados, sugerindo que com um pouco de boa vontade, de mutirão
e de ideias seria possível realizá-los. Aparte o Vereador Tadeu Custódio comentou
sobre os aparelhos de mamografia existentes para atenderem a população e o novo
projeto lançado pela Secretaria de Estado da Saúde. Abordou também sobre outro
projeto lançado na área da educação, enfatizando que o ideal seria dar aumento
salarial aos professores e oferecer melhores condições trabalhos. Parabenizou a
Vereadora Rita de Cássia pelo discurso. Retomando a fala, a Vereadora Rita de
Cássia Maroni Bastos Ribeiro salientou que muitas coisas são criadas pelo governo
somente para enfeite, enquanto se deveria consertar o básico; portanto, antes de se
criar um novo programa deve-se fazer funcionar as pequenas coisas. Ao finalizar o
discurso agradeceu e desejou boa noite a todos. Em seguida, a palavra foi
franqueada ao Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido que, após cumprimentar a
todos, parabenizou aos moradores do bairro Santo Agostinho pela obra que irão
receber, destacando os custos, o prazo de entrega, pediu a empresa que possa
contratar pessoas de Muqui para trabalhar e deixou a Câmara a disposição desta
comunidade. Abordou sobre o campeonato de futebol, parabenizando todas as
equipes que participaram, e, por ofício, solicitou do Secretário Municipal de
Esportes, Senhor Gabriel, que ao organizar um campeonato, que a prefeitura possa
destinar recursos financeiros e contratar juízes da cidade. Também por ofício
solicitou do Prefeito informações a respeito do andamento da obra da quadra da
comunidade Sumidouro. Comunicou que, na próxima sessão, encaminhará um
projeto de indicação, sugerindo que se construa uma área de lazer no antigo
matadouro do bairro São Pedro. Solicitou ao Executivo Municipal que providencie a
revisão do aparelho transmissor de sinal de TV. Relatou que a máquina esteve nas
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comunidades Candura e Assentamento Itatiaia, mas precisaram da patrol nas obras
de calçamento, portanto, assim que terminar o serviço, a máquina voltará a atender
a essas comunidades. Ao finalizar seu discurso agradeceu a todos pela
oportunidade. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo que, após cumprimentar a todos, relatou sobre o falecimento de um amigo
e a dificuldade do corpo ser liberado pelo IML. E, por ofício direcionado ao órgão
responsável, solicitou a melhoria do atendimento prestado pelo IML. Discorreu sobre
a aprovação das contas do Ex-Prefeito, falecido Dr. Aluísio Filgueiras, enfatizando
suas qualidades pessoais e a satisfação de ser do mesmo partido e por ter tido a
oportunidade de caminhar com ele nas campanhas eleitorais. Também por ofício,
direcionado aos órgãos competentes, solicitou a manutenção ou a retirada dos
aparelhos instalados na praça do bairro Boa Esperança, pois tem visto crianças se
machucarem neles e tem ouvido muitas reclamações. Aparte o Vereador Tadeu
Custódio, salientou que este foi mais um projeto enviado pelo Governo do Estado
apenas de enfeite e não serviu para nada. Para o mesmo funcionar deveria se
contratar profissionais especializados, portanto se fosse Prefeito faria questão de
retirar todos os aparelhos e entregar na Secretaria de Estado de Esporte. Reiterou
que se este projeto não funciona, não é culpa do Prefeito; e sim, do Estado que não
dar condições necessárias, por isso defende a devolução desses aparelhos. Aparte
a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro também expôs sua opinião a
respeito dos projetos que considerou inadequados a realidade de Muqui,
destacando a questão dos aparelhos instalados na praça do bairro Boa Esperança
onde as pessoas estão se machucando e causando transtornos, impossibilitando as
crianças de brincarem neste espaço, reiterando que, antes de qualquer coisa, devese pesquisar o que a comunidade precisa de fato. Retomando a fala, o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo demostrou alegria em fazer parte de uma comissão que
aprovou a desapropriação de um terreno e espera que venham muitos outros,
principalmente para abrir um polo industrial na cidade. Aparte o Presidenta da
Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim, relatou que tem certeza que o sonho do
atual Prefeito é uma área industrial e na primeira oportunidade que tiver ela fará,
pois já está se movimentando para isso, visando a geração de empregos. Aparte a
Vereadora Rita de Cássia Maroni alertou que se deve ter cautela, deve-se pensar
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em algo que seja viável e de acordo com a realidade do município. Deve-se pensar
ainda nos problemas que podem ser acarretados caso venha uma fábrica para o
município, citando como exemplo cidades que sofreram com o inchaço populacional
e outras situações, por isso, essa iniciativa precisa ser bem pensada. Retomando a
fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo reiterou os comentários sobre polo
industrial em Muqui, citando que conhece outras cidades que alavancaram com
essas instalações. Aparte a Vereadora Rita de Cássia Maroni enfatizou o progresso
do município com as pequenas empresas que já existem e que não é contra que
Muqui cresça, mas que seja com “os pés no chão” e qualidade de vida. Retomando
a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo pediu ao Prefeito para que analise o
pedido de reajuste de tíquete alimentação dos funcionários da Prefeitura. Ao
finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Dando continuidade a
sessão, fez uso da palavra o Vereador Roberto Carlos Ravani, após cumprimentos
iniciais, comentou sobre a geração de empregos no município. Abordou sobre o
terreno adquirido pela prefeitura no bairro Santo Agostinho. Falou da sinalização de
trânsito do município, indicando outras áreas para estacionamentos de motocicletas
como na Rua Ciro Duarte, próximo à pracinha; próximo ao Supermercado BR; em
frente à loja Rariri e do Carlos Castro. Pediu para sondar junto ao órgão competente
a questão de estacionar motos em locais que são os carros. Solicitou que os
Correios registrem em seu sistema a Rua Jerônimo Francisco de Barros e cobrou
também ao executivo a iluminação pública nesta localidade. Ao finalizar seu
discurso, desejou boa noite e agradeceu ao seu filho que estava presente no
plenário prestigiando-o. Em seguida, fez uso da palavra o Presidente da Câmara,
Vereador Sérgio Luiz Anequim que relatou a respeito da reforma da lavanderia do
bairro Boa Esperança. Abordou também sobre o aparelho transmissor de sinal da
TV Gazeta. Comentou ainda a questão das caçambas de entulho em que foram
encomendadas pelo atual Prefeito para atender as necessidades do município.
Discorreu sobre a atuação do Prefeito Renato Prucoli a frente do Município. Solicitou
ofício de pesar, em nome de todos os Vereadores, à família do falecido Antônio
Carlos Correia da Silva, popular Tonhão do posto. Nada mais havendo a tratar,
declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia
quatro de outubro de dois mil e dezessete, às dezenove horas e quinze minutos. Em
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seguida, determinou que fosse lavrada a ata, que após lida e achada conforme, vai
por ele Presidente e pelo Secretário assinada.

Muqui/ES, 06 de setembro de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM
PRESIDENTE

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO
SECRETÁRIO
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