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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE
MUQUI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Salão
Plenário “Manoel Monteiro Lobato” da Câmara Municipal de Muqui/ES, o Presidente da
Mesa Diretora, Excelentíssimo Vereador José Marcos de Castro, confirmando quorum
legal e invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão extraordinária.
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, Ronald Barbosa Eduardo, Sérgio Luiz Anequim e Tadeu Custódio.
Ausentes os Vereadores: José Marcos de Castro e Roberto Carlos Ravani. Dando início
aos trabalhos, o Presidente da Câmara solicitou ao Diretor-Geral, Senhor Roberto Carlos
Livio Carrari, a leitura da mensagem bíblica, posteriormente, todos os presentes foram
convidados a pronunciar a oração universal “Pai-Nosso”. Não havendo pequeno
expediente, passou-se à Ordem do Dia. Conforme solicitado pelo Presidente da Mesa
Diretora, foi proferida a leitura do Ofício PMM/Gabinete Nº 0323/2017 que solicita seja
adotado caráter de urgência aos projetos encaminhados a essa Casa de Legislativa para
apreciação. O primeiro projeto autoriza o Executivo Municipal a pagar despesas com a
premiação da Exposição Agropecuária de Muqui-AGROEX. O Segundo refere-se a
ratificar a deliberação da assembleia geral SIN polo Sul que autoriza o ingresso de novo
município coassociado. Em seguida, o Presidente da Câmara justificou a ausência dos
Vereadores: José Marcos de Castro e Roberto Carlos Ravani que estão em viagem;
convidou o Vereador José Martins Filho para fazer parte da Mesa Diretora; pôs em
votação o pedido de urgência, teor do ofício supramencionado, sendo o mesmo aprovado
por unanimidade e, nesse ínterim, solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº 024/2017 que
autoriza ao Executivo Municipal a pagar despesas com premiação da exposição
agropecuária de Muqui – AGROEX e dá outras providências. Em seguida, o Presidente
desta Casa de Leis requereu da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finanças,
Orçamento e Fiscalização o parecer oral sobre a matéria. Fez uso da palavra o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo, que após cumprimentar a todos, disse que como representante
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da Comissão pedirá a compreensão dos demais Vereadores para que sejam favoráveis a
esse projeto a fim de levar um pouco de alegria a população Muquiense, pois a cidade
está meio “apagada” e o povo sofre muito. Levada a matéria em discussão, fez uso da
palavra o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido que proferiu seu voto favorável ao
projeto, justificando que está no momento de realizar uma festa e pediu ao Prefeito, a
Comissão organizadora e ao Secretário Municipal de Agricultura que façam os convites e
dê prioridade aos produtores de Muqui. Destacou a importância da população de Muqui
participar dessa festa para que não deixem os trinta mil reais aprovados para premiação
saírem de Muqui para outra cidade. Salientou a importância de valorizar os produtores
rurais para que esse dinheiro possa ser gasto dentro do município e reiterou o seu voto
favorável. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim, após
cumprimentar a todos, comentou sobre as dificuldades enfrentadas e a crise pela qual o
país passa, mas a administração desta Casa e do Executivo está pensando em atender o
anseio da população ao realizar essa festa de Emancipação Política. Destacou que não
será gasto um recurso alto; portanto, está sendo aprovado até trinta mil reais em
premiação. Ressaltou que uma cidade que sedia eventos como os encontros de trilheiros,
cavalgada noturna, festival de cerveja, encontro de motociclistas, folia de reis, festival de
cinema e o tradicional carnaval, que nesse ano não pôde ser realizado devido à falta de
segurança pública no Estado; não poderia ficar sem uma festa em comemoração ao dia
vinte e dois de outubro. Parabenizou ao Prefeito, a todo o secretariado e aos funcionários
que estão se empenhando para a realização dessa festa. Comentou sobre a realização
da festa de junho que ficou maravilhosa e sem gastar tanto dinheiro, por isso, sabe que
tem como fazer porque o povo gosta. Comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo
produtor rural com o baixo preço do café, do gado, com a seca e falta de água. Expôs sua
felicidade em realizar esse evento e pediu aos demais Vereadores que aprovem esse
projeto. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que solicitou ao
Presidente da Casa autorização para fugir um pouco do assunto em pauta. Concedida
autorização, o Vereador Tadeu Custódio abordou a questão da falta de água no
município e aproveitou a oportunidade para pedir a colaboração da população de Muqui
para economizar esse recurso, principalmente, aqueles que costumam lavar calçadas e
carros, pois não tem água e nem previsão de chuva. Alertou também quanto a Campanha
do Outubro Rosa que trata da prevenção do câncer de mama, pedindo para que as
mulheres façam os exames e, ainda, comentou sobre o empenho da secretária de saúde
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juntamente com o Prefeito Municipal nesta causa. Discorreu sobre o repasse de trezentos
e cinco mil reais para o Abrigo de Muqui realizado ontem, citando os nomes dos
Vereadores que compareceram durante a entrega deste recurso e destacando o
empenho do Prefeito Interino Sergio Luiz Anequim, do atual Prefeito Carlos Renato
Prucoli e da Senhora Rafaela da Assistência Social para que fosse possível o repasse
dessa verba; justificou a ausência do Vereador Ronald Barbosa Eduardo e comentou
sobre a prestação de contas feita por essa entidade. Parabenizou aos funcionários e a
direção do abrigo, a essa Casa de Leis, ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e a todos que direta
ou indiretamente ajudam a essa entidade. Deixou seu apelo para que as entidades de
Muqui não sejam abandonadas. Expôs seu voto favorável para o Projeto de Lei Nº
024/2017. Comentou sobre a responsabilidade dos prefeitos que assumiram a
administração nesses últimos anos, que o município está com as contas em dia,
parabenizou os últimos prefeitos Senhor Nicolau, Dr. Aluísio, Sérgio Luiz Anequim e
Carlos Renato Prucoli por conduzirem o município no caminho certo, dizendo que para
estar à frente da administração é necessário voltar os olhos para os quinze mil habitantes
do município e ter responsabilidade com o dinheiro público. Ao finalizar seu discurso
agradeceu, desejou bom dia e boas festas a todos. Dando prosseguimento a sessão, fez
uso da palavra a Vereadora Rita Maroni que após cumprimentar a todos, destacou que
essas ajudas feitas para o abrigo foram possíveis porque os projetos e a “papelada” desta
entidade é muito “certinha”, sabe disso porque está sempre acompanhando e os diretores
são voluntários da igreja. Discorreu sobre os enormes gastos dessa entidade e expôs sua
felicidade por receber esse recurso. Comentou que tem ciência dessas verbas destinadas
para as entidades, mas que, muitas vezes não saem por conta da burocracia. Destacou
também as doações feitas por pessoas de boa vontade e deixou o convite para visitação
ao abrigo, salientando os eventos promovidos como as celebrações e os forrós para os
idosos. Abordou também sobre a importância de economizar água, enfatizando que a
Cesan também deve assumir seu papel em momentos de emergência. Sabe que essa
situação é em nível de planeta, porém existem municípios mais organizados e a Cesan
deveria proporcionar capacitações de água de outros lugares e dar andamento às
construções de barragens. Mencionou também sobre as reclamações a respeito da
morosidade da Cesan para consertar vazamentos. Em seu discurso, abordou sobre a
festa de Emancipação Política, colocando-se a favor da realização desse evento, falou do
limite para o valor da premiação e lembrou a todos da necessidade de celebrar porque a
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vida não é somente trabalho, mas com os “pés no chão”, que seja uma festa simples,
aproveitando os artistas de Muqui, que agrade o povo, porém dentro dos limites
orçamentários. Na sequência, fez uso da palavra o Ronald Barbosa Eduardo que após
cumprimentar a todos, justificou que não pode se fazer presente na entrega da doação
feita para o asilo, mas tem certeza que foi bem representado e parabenizou ao Vereador
Sérgio Luiz Anequim, popular Camarão. Disse que não tinha conhecimento da dificuldade
do Asilo e se empenhará mais juntamente com alguns deputados para conseguir
emendas parlamentares. Parabenizou ao Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido, Popular
Cacalo, pela preocupação com os produtores rurais do município. Falou do rumo tomado
pelo chefe do executivo, dizendo que tem certeza que está no caminho certo. Sugeriu
que essa Casa de Leis aprovasse um projeto para que as festas particulares realizadas
em locais públicos destinasse parte do recurso para o abrigo para que as instituições
sejam beneficiadas através da administração. Com a palavra o Vereador Sérgio Luiz
Anequim registrou a presença do Ex-Prefeito, atualmente Secretário Municipal de
Planejamento, Senhor Gilberto Mofate, que passou por problemas de saúde, ficando três
dias na UTI, mas por ser guerreiro está de volta. Desejou saúde e paz a ele, que Deus o
abençoe sempre. Fez uso da palavra, o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira,
popular Teté, após cumprimentar a todos, expôs sua satisfação com relação ao
posicionamento do Vereador Hélio Carlos, popular Cacalo, a respeito da premiação que
será dada durante a festa de Emancipação Política e sua torcida para que fique com os
produtores da cidade, mas considera difícil porque estamos em um período muito seco.
Explicou que essa premiação geralmente é concedida para o leite e o gado mais bem
tratado, mas existem cidades que comparecerão na festa e estão em condições melhores
para cuidar de um gado, mesmo assim, espera que alguma premiação fique em Muqui e
deixou seu posicionamento favorável à festa. Discorreu sobre as dificuldades enfrentadas
pelo Asilo de Muqui e sugeriu que colocassem uma barraca em eventos realizados na
cidade como o Festival da Cerveja. Parabenizou a todos que administram o Asilo, na
pessoa do Senhor Ivan e aos funcionários que cuidam com carinho dos idosos.
Parabenizou ao Camarão que quando esteve como Prefeito Interino teve essa iniciativa
em doar esses trezentos mil reais para o asilo. Ressaltou que o Senhor Antônio Martins
Alves deixou muitos legados nessa entidade, como reformas e a criação da creche.
Aparte o Vereador Tadeu Custódio discorreu sobre a importância da Senhora Lourdes e
do Senhor Gilberto Mofate para o asilo de Muqui, ressaltando que há uma verba federal
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que o abrigo recebe até hoje por intermédio de emenda parlamentar do Deputado Estério
Dias. Retomando a fala, o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira colocou essa
Casa à disposição para ajudar o asilo dos velhos e a APAE. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu e desejou bom dia a todos. Em seguida, fez uso da palavra o Presidente da
Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim, que parabenizou a direção do abrigo e
comentou que sentiu a ausência do Frei Egisto ou de algum representante da Igreja
Católica de Muqui durante a entrega dessa verba, por considerar uma vitória para essa
entidade.

Solicitou

ofício,

em

nome

da

Câmara

Municipal

de

Muqui,

à direção e aos funcionários do Abrigo da Velhice Desamparada de Muqui, dizendo que
eles estão de parabéns pela dedicação a essa entidade. Discorreu sobre a doação de
bezerros para leilão cuja renda é revertida para o abrigo. Aparte o Vereador Francisco de
Assis Verly de Oliveira agradeceu ao Senhor Nélio da Aliança que todo ano, na festa de
São João, coloca um bezerro justamente para ajudar ao Asilo dos Velhos. Retomando a
fala, o Presidente da Câmara também deixou seus agradecimentos ao Senhor Nélio,
destacou a importância do Senhor Antônio Martins Alves e da Senhora Lourdes para o
abrigo e considerou ser muito gratificante saber que as pessoas se preocupam com as
entidades do município. Dando continuidade a sessão, posto em votação o Projeto de Lei
Nº 024/2017, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente da
Câmara solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº 025/2017 que ratifica deliberação da
Assembleia Geral SIN Polo Sul que autoriza o ingresso de novo município coassociado e
toma outras providências. Em seguida, o Presidente desta Casa de Leis requereu da
Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização o
parecer oral sobre a matéria. Fez uso da palavra o Vereador Ronald Barbosa Eduardo
que pediu a compreensão dos Companheiros Vereadores para defender a área da
saúde. Relatou que foi convidado para fazer uma pregação em uma grande igreja e uma
pessoa disse que ele não era preparado para isso, mas quando se acredita em Deus,
Deus o prepara para discursar. Disse que quanto mais cidades envolver nesse projeto,
melhor ficará e haverá mais condições de conseguir exames e portas serão abertas.
Posto em discussão o projeto, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio, mais uma
vez cumprimentou a todos e questionou qual o nome do Presidente do consórcio. O
Vereador Sérgio Luiz Anequim, respondeu que é o Prefeito Municipal de Mimoso do Sul,
Senhor Ângelo Guarçoni, popular jiló. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio
solicitou ofício ao Senhor Ângelo Guarçoni para que lute para trazer mais exames e
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recursos a este consorcio, olhando para os municípios pequenos que mais necessitam.
Porque geralmente essas verbas destinadas à saúde ficam com as cidades maiores
como Cachoeiro de Itapemirim. E por isso que o município pequeno como Muqui sofre,
pois o Governo Federal libera uma verba de um milhão, mas chegam dez mil reais a
Muqui, ficando a maior parte nos grandes centros. Reiterou o pedido de ofício para que o
Senhor Ângelo lute por mais quantidades de exames como ressonância e tomografia
para os municípios pequenos. Fez uso da palavra, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido discorreu sobre a relevância do consórcio, dizendo que está sendo incluído o
município pequeno de, aproximadamente, quatro mil habitantes, conhecido como Divino
de São Lourenço, mas será muito importante porque a união dos municípios pequenos
agregará mais forças para conduzir a área da saúde. Citou as dificuldades da população
de Muqui para conseguir exames de ressonância e cirurgias de cataratas e endossou o
ofício do Vereador Tadeu Custódio para que reveja as quantidades de exames
destinadas aos municípios. Aparte o Vereador Tadeu Custódio solicitou que este ofício
seja feito em nome da Câmara Municipal de Muqui e informou que, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, existe uma fila de espera com mais de quinhentos pedidos de
cirurgia de catarata, por esse motivo solicita do presidente desse consórcio que lute por
mais recursos para saúde. Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido
manifestou seu voto favorável ao projeto, pois é dever de todos cuidar dessa área. Posto
em votação, o Projeto de Lei Nº 025/2017 foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima
que se realizará no dia dezoito de outubro de dois mil e dezessete, às dezenove horas e
quinze minutos, em virtude do feriado de quarta-feira de cinzas. Em 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 outubro de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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