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

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

Aos dezoito dias do mês de outubro 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 quatro de outubro do corrente ano, sendo aprovada
conforme redigida. Em seguida, passou-se ao pequeno expediente com a leitura dos
documentos recebidos: Ofício: Ministério Público do Estado do Espírito Santo Ofício/PGMQ Nº 126/2017 - Convida para o Primeiro Simpósio de Enfrentamento a
Corrupção realizado no dia dezenove de outubro de dois mil e dezessete, no
Auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, às dezenoves horas.
Comunicado: A FINDES, por meio de um comunicado, informa que estar a propor
aos municípios interessados minuta de Projeto de Lei que torna o licenciamento
ambiental mais eficiente. Para tanto, está realizando reuniões com os setores
produtivos, os prefeitos, secretários municipais e vereadores para apresentar o
Pacto para o Desenvolvimento Regional, que abrange em suas diretrizes, as 10
medidas Contra a Burocracia. Mediante o exposto, o setor produtivo pede
encarecidamente que cada prefeito encaminhe esse Projeto de Lei em anexo à
Câmara Municipal e que as lideranças apreciem a matéria, priorizando, para
aprovação ainda em 2017. Convite: A Escola de Contas Públicas convida para
Seminário, cujo tema abordado será: Saneamento Básico – O planejamento e a
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regulação a partir da Lei Nº 11.445/2007 em prol da universalização do acesso ao
esgotamento sanitário no Espírito Santo. Data: 19 e 20/10/2017 – Das 08h30min às
18:00h. Local: Auditório do TCEES. Convite: A Comissão de Finanças, Economia,
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da Assembleia do Estado
do Espírito Santo, convida a participar das Audiências Públicas para apresentação
do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 que será realizada
no dia 25 de outubro de 2017, às 18horas, no Auditório da Secretária Municipal de
Educação, no município de São José do Calçado. Findo o pequeno expediente,
passou-se à Ordem do Dia. Conforme solicitado pelo Presidente da Câmara, o
Diretor-Geral proferiu a leitura do Projeto de Lei Nº 018/2017 – Dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Muqui, Estado do Espírito Santo para o exercício de
2018 a 2021. O Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Redação Final,
Finanças, Orçamento e Fiscalização. 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,
obedecem a todos as disposições, sem maiores notas, e trata do Plano Plurianual
do Município de Muqui, para o período 2018 a 2021 cuja elaboração é de
responsabilidade do Executivo Municipal. Recebido tempestivamente pela Câmara
Municipal nada há que seja necessário alterar, podendo ser apreciada a matéria
conforme redigida. É como votou o Relator, Vereador Tadeu Custódio. Os demais
membros fazem coro com o Relator. É como votam o Presidente, Vereador Ronald
Barbosa Eduardo e o Secretário, Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira.
Colocado o Projeto de Lei Nº 018/2017 em discussão, porém não havendo
manifestação dos Nobres Edis, o mesmo foi à votação sendo aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, conforme solicitado pela Presidência, o Diretor-Geral
proferiu a leitura do Processo do Tribunal de Contas do Espírito Santo referente à
prestação de contas anual do Exercício de 2015. O Parecer da Comissão
Permanente de Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Do
Relator: Cuida-se de análise a prestação de contas do Executivo Municipal 2015.
Sem maiores comentários dignos de notas, o E. Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo emitiu Parecer Prévio pela aprovação. O Parecer Jurídico encaminhase de igual forma para análise plenária haja vista as competências legais, análise
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que se fará ao Decreto emitido por este comissão. Nestes termos, considerando que
não há nenhum impedimento digno de nota considerando que o mesmo obedece à
tramitação regular tendo sido emitido parecer pela aprovação esta relatoria opina
pela emissão de Projeto Decreto pela aprovação das contas do Executivo –
Exercício 2015. É como vota o Relator, Vereador Tadeu Custódio. Os demais
membros da Comissão fazem coro com o Senhor Relator, votando a que seja
submetido a Plenário, Decreto Legislativo de aprovação das contas do Executivo
Municipal – Exercício 2015. É como votam o Presidente, Vereador Ronald Barbosa
Eduardo e o Secretário, Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira. Em seguida,
lido o Projeto de Decreto Nº 002/2017 – Aprova as contas Prefeitura Municipal de
Muqui/ES, exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Aluísio Filgueiras e dá
outras providências. Posto em discussão o referido Projeto de Decreto, fez uso da
palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim, após desejar boa noite a todos, comentou
que, há poucos dias, aprovaram as contas de Dr. Aluísio Filgueiras, referente ao ano
de 2014, as quais já vieram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Tribunal de Contas; e, nessa sessão, serão votadas as contas do ano de 2015.
Destacou que, da forma que o país está atualmente, é gratificante saber que se teve
um Prefeito responsável no município, tendo as contas aprovadas no Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo. Portanto, tem certeza que nessa Casa, os
Vereadores serão favoráveis à aprovação das contas de Dr. Aluísio. Deixou seu
abraço à família de Dr. Aluísio, a todos os Secretários Municipais que trabalharam
com Dr. Aluísio, sobretudo Dr. Kleber Gaspar, Ex-Secretário Municipal de
Administração. Solicitou envio de ofício à família de Dr. Aluísio Filgueiras,
parabenizando por mais um mandato com as contas aprovadas, que demonstram
responsabilidade, considerando que é dessa maneira que se deve trabalhar em
“nosso município, nosso Estado e em nosso País”. Posto em votação, o Projeto de
Decreto Nº 002/2017 foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento a
sessão, o Presidente da Câmara solicitou a leitura do Requerimento Plenário Nº
035/2017 - Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Muqui. Requer-se que através do Secretário Municipal de
Esportes providencie a reforma e manutenção urgente nos ginásios de esporte dos
bairros Boa Esperança e San Domingos. Após leitura da justificativa, o referido
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Requerimento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Presidente da
Câmara solicitou a leitura das seguintes Indicações: - Indicação Nº 045/2017 – Do
Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
Indicando-lhe: Que seja analisada e posteriormente concedida a área que abrigava
o antigo galpão da Prefeitura à Câmara Municipal de Muqui para que seja edificada
sua sede administrativa. Após leitura da justificativa, a referida indicação foi
aprovada por unanimidade. – Indicação Nº 046/2017 – Do Vereador Ronald Barbosa
Eduardo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Para que
sejam feitas adequações nas escadas existentes ao longo da Avenida Vieira
Machad e Rua Getúlio Vargas, Rua da Igreja Presbiteriana. Após leitura da
justificativa, a referida indicação foi aprovada por unanimidade. – Indicação Nº
047/2017 – Do Vereador Ronald Barbosa Eduardo ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Que seja ofertado no mês de dezembro de 2017
aos servidores do Executivo Municipal a título de abono em um única parcela a
dobra do tíquete alimentação. 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 José Marcos de Castro que, após cumprimentos iniciais, por ofício
solicitou ao Prefeito Municipal que providencie a limpeza das ruas dos morros da
cidade, pois está com muito mato e sujeira. Salientando que a administração está
deixando a desejar nessas localidades que também merecem cuidados. Também
por ofício direcionado ao Secretário Municipal de Obras, Senhor Rogerinho,
agradeceu pelo atendimento a uma pessoa da comunidade Recreio que precisou do
maquinário. Solicitou ofício à empresa responsável pelas obras na estrada de Muqui
à Conceição de Muqui, para que passe a máquina nesta estrada, pois existem
muitas costelas e as pessoas que trafegam por ela estão reclamando da dificuldade,
sobretudo os que possuem picapes, carros mais velhos e os possuem kombi que
transportam alunos. E que a prefeitura faça a manutenção que compete a ela nos
“galhos” – referindo-se às estradas vicinais, citando as comunidades como: São
Rafael, Gironda e outras localidades, as quais precisam de correção devida os
buracos na via. Ainda em seu discurso, expôs que o Vereador deve trabalhar para
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ter sua casa própria e esse espaço que a Câmara ocupa, a Prefeitura faria melhor
aproveito. Mediante essa justificativa, caso seja a vontade do Prefeito e dos demais
Vereadores, sugeriu passar a Câmara para o auditório, localizado no Parque de
Exposições, pois haveria mais espaço, haveria possibilidade dos vereadores terem
seus gabinetes, tendo em vista que no local em funciona atualmente há apenas uma
sala de presidente e uma sala para vereadores, não havendo privacidade. Portanto,
solicitou envio de ofício ao Prefeito com essa proposta a fim de saber dele se será
ou não viável. Comentou também a possibilidade de se trabalhar uma emenda para
construção de um prédio ou aquisição de terreno em prol de uma sede própria para
a Câmara Municipal. Relatou que, na sessão de posse do Prefeito Renato Prucoli,
foi alertado sobre o risco de realizar um evento de grande porte no local em que
funciona a Câmara atualmente devido à fragilidade de sua estrutura, tanto a sessão
de posse foi transferida para o auditório e reiterou o aproveitamento deste espaço
para as secretarias e área de reuniões. Parabenizou ao Prefeito Renato Prucoli pela
inauguração da Capela Mortuária. Comentou sobre sua disponibilidade e parceria
com o Prefeito Municipal. Abordou sobre o projeto de lei que se refere a qualquer
servidor poder assumir a função de motorista. Falou da necessidade da
administração dar o que é de direito do funcionário, destacando que se ele viaja
precisa de hora-extra, mas se negar a viajar poderá ser punido. Enfatizou que a lei
beneficia tanto a administração quanto o funcionário e a partir do momento que
receber o que de direito dele, também deverá ser cobrado, mas, infelizmente, se vê
muita cobrança por parte dos funcionários, devido à defasagem salarial e dos
demais benefícios que havia antes, como as horas-extras; considerando que deve
ser dado um salário digno para sobrevivência. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e
desejou boa noite a todos. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Hélio Carlos
Ribeiro Candido, após cumprimentar a todos, justificou sua ausência no abrigo
durante a entrega do repasse no valor de trezentos mil reais; parabenizou ao
Prefeito por essa iniciativa e destacou a importância desta entidade para o
município. Comentou sobre a reportagem veiculada na TV Gazeta e as críticas que
recebeu devido a falta de três ou quatro pranchões e reparos na ponte próxima a
casa da Senhora Neisa Brito, destacando que o Vereador não tem o poder de
executar, somente de fiscalizar e pedir. Ressaltou que solicitou, por várias vezes, o
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conserto dessa ponte, mas não foi atendido e, por ofício, pediu ao Prefeito que
arrume essa ponte e a estrada sentido a comunidade Candura, tendo em vista que
a estrada está em péssimas condições e por ela passa transporte escolar, carro de
leite e diversos produtores rurais. Sugeriu acabar com pontes de madeira e construir
pontes de cimento, citando, como exemplo, a estrada da comunidade Fortaleza que
necessita de uma melhoria. Comentou sobre a estrada acesso a região da Terra
Fria, destacando que o DNIT é o responsável por ela e que existe promessa de
asfaltá-la, mas, mesmo com tantos pedidos, ainda não foram atendidos. Disse que
as pessoas criticam o vereador, mas o vereador faz o papel dele. Comentou sobre
os anúncios do Governador do Estado de vários “Caminhos do Campo”, citando as
estradas das comunidades Aliança e São Gabriel. E a promessa do governador em
retomar as obras da estrada da comunidade São Luiz. Pediu aos Vereadores para
que se reunisse com o Prefeito Renato, juntamente com o Prefeito de Atílio
Vivácqua a fim de solicitar o programa “Caminho do Campo” para asfaltar a estrada
da localidade Fortaleza, considerando que essa iniciativa fortalecerá o município de
Muqui, por ser uma comunidade alto produtiva, em que há várias agroindústrias.
Discorreu sobre a busca de instalação de empresas em Muqui, destacando que o
município é altamente agrícola e se deve fortalecer os agricultores e as
agroindústrias. Reiterou o pedido da união entre os nove Vereadores para lutar pelo
“Caminho do campo” para comunidade Fortaleza, por ser um momento político em
que os deputados vêm ao município pedir votos. Relatou sobre um fato ocorrido no
Hospital Maternidade com relação ao atraso na prestação de atendimento médico,
dizendo ter sido uma fatalidade pelo fato do médico ter saído para atender a uma
emergência. Destacou que em conversa com a Senhora Solange há dificuldade
para atendimento médico nos finais de semana. Aparte o Vereador Francisco de
Assis Verly de Oliveira disse que segundo informações a ponte sobre a qual o
Vereador Hélio Carlos mencionou em seu discurso já havia sido arrumada.
Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos disse que a arrumaram depois de meio
dia, que o Secretário deveria ter ligado para ele e que na política devem ser
parceiros. Nesse ínterim, solicitou ao Diretor-Geral da Câmara, Senhor Roberto
Carlos Livio Carrari, a leitura da resposta do Ofício PMM/Gabinete Nº 328/2017, em
resposta ao Ofício CMM Nº 224/2017 em que solicita seja transformado o local onde
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se guarda os maquinários da Prefeitura, no bairro São Pedro, em uma área de lazer.
Após a leitura, agradeceu ao Prefeito por estar respondendo o ofício e quando
melhorar as condições financeiras ou se conseguir emenda parlamentar se faça
uma área de lazer no bairro São Pedro. Comentou sobre a festa que será realizada
na exposição e, por ofício, pediu ao Prefeito que de prioridade ao povo de Muqui na
instalação de barracas, conforme a Lei Municipal Nº 308, de 16 de novembro de
2006. Aparte o Presidente da Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim fez seus
comentários sobre a manutenção das pontes da comunidade Fortaleza. Destacando
que, no período em que esteve como Prefeito Interino, fez a ponte de cimento
próxima a casa de passagem, licitou a ponte próximo ao Nélio da Aliança acesso a
comunidade Palmeiras e tem certeza que a vontade do atual Prefeito é fazer as
pontes da comunidade Fortaleza e da localidade Providência. Retomando a fala, o
Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido agradeceu a oportunidade e desejou boa
noite a todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Roberto Carlos Ravani
que, após cumprimentar a todos, solicitou ofício ao Prefeito pedindo reparos do
telhado da estação rodoviária. Comentou que o estacionamento em frente ao Hotel
Nunes não está sendo respeitado, dificultando as manobras dos ônibus. Também
por ofício, solicitou ao Prefeito que disponibilize, com urgência, o carro fumace para
circular no Parque de Exposição devido a grande quantidade de mosquitos nessa
localidade. Solicitou do Diretor da Casa a leitura de uma mensagem em
homenagem ao dia do médico e em homenagem do dia do Professor. Após a
leitura, o Vereador Roberto Carlos Ravani fez suas considerações sobre as datas
comemorativas, destacando a importância desses profissionais para todos os
cidadãos. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Dando
prosseguimento a sessão, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que, após
cumprimentar a todos abordou sobre a importância do professor para a formação de
todas as outras profissões, parabenizou a todos pela comemoração de seu dia e
reafirmou a necessidade de valorizá-los, dizendo que os políticos devem lutar por
melhorias para essa classe. Solicitou envio de ofício em nome da Câmara Municipal
de Muqui, parabenizando a todos os médicos do município pela comemoração de
seu dia. Solicitou ofício ao Superintendente do DNIT para que possa solicitar da
firma que presta serviços na Região da Terra, BR 393, o patrolamento dessa
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estrada. Pediu ao Prefeito e ao Secretário Rogério para que faça uma roçagem no
rio que corta o município de Muqui, da mesma forma que foi feito na gestão do
Prefeito Interino, Sérgio Luiz Anequim, pois o rio está com muito mato e está se
aproximando o período de chuvas. Discorreu sobre o programa “Caminho do
Campo” da Comunidade São Luiz, informando que, segundo o Secretário de Estado
da Agricultura durante uma reunião com os Vereadores, foi prometido que em
janeiro, no máximo fevereiro, os trabalhos serão reiniciados. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Em seguida, fez uso da palavra o
Vereador Ronald Barbosa Eduardo que, após cumprimentar a todos, agradeceu a
Deus pela oportunidade, comentou sobre a situação de saúde, do Vereador de
Cachoeiro de Itapemirim, Senhor Sebastião Gomes, conhecido popularmente como
Buiu, vitimado por um AVC; e, solicitou ofício ao gabinete e a família dizendo que
está orando pela recuperação de sua saúde. Relatou sobre a importância de seus
projetos de indicação e citou a conversa tida com o Senhor Amilca, o qual
mencionou que não tem visto muitas coisas sendo concretizadas na cidade,
considerando que todos os Vereadores estão lutando muito, se empenhando, dando
seu melhor em prol da população muquiense. Discorreu sobre sua indicação em que
sugeriu o abono para os funcionários da Prefeitura no final de ano, destacando a
defasagem salarial dos servidores. Falou da necessidade de realizar melhorias nos
ginásios de esportes do município, enfatizando que existem poucos investimentos
na área de esportes. Comentou também sobre a necessidade de reforma da
escadaria acesso a rua principal, citando a dificuldade dos idosos em utilizá-las e o
empenho do Secretário Municipal de Obras. Abordou também sobre a sua indicação
de construir a sede própria da Câmara Municipal de Muqui no antigo matadouro.
Elogiou os servidores da Câmara Municipal pelo atendimento. Aparte o Vereador
Hélio Carlos Ribeiro Candido justificou solicitou uma área de lazer no antigo
matadouro, pois os moradores do bairro São Pedro não possuem um espaço como
esse, citou também problemas com a enchente nesse local. Retomando a fala, o
Vereador Ronald Barbosa Eduardo reafirmou a necessidade de a Câmara possuir
uma sede própria. Salientou a necessidade de se dar condições de trabalho aos
funcionários e melhoria de salário para poder cobrar o empenho deles. Ao finalizar
seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da
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palavra o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, que após cumprimentar a
todos, comentou sobre a importância do Seminário de Crise Hídrica, sobre as
reuniões ocorridas no mês de janeiro a respeito da falta de água e a necessidade de
construir uma barragem no município. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim disse
que por meio de uma conversa com o Secretário de Estado da Agricultura e com o
Governador Paulo Hartung conseguiu incluir o município de Muqui no projeto de
barragens que serão construídas no Sul do Estado e, ainda como Prefeito Interino,
assinou um convênio; destacando que o valor desse projeto é um milhão de reais;
mas o que está faltando é o local, o espaço indicando o proprietário não liberou.
Retomando a fala, o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira solicitou ofício a
Secretária Municipal de Saúde questionando o porquê não tem médico para
atendimento no bairro San Domingo e cobrou a passagem do carro fumacê na rua.
Direcionando ao Vereador Ronald Barbosa Eduardo, comentou sobre os reparos
realizados no Ginásio de Esportes do Bairro San Domingo, parabenizou o zelador,
pelos cuidados e limpeza neste local, dizendo que antes do Vereador falar alguma
coisa do bairro do outro, deve-se verificar para não colocá-lo em situação difícil
perante sua comunidade, citando como exemplo, os comentários feitos pelo
Vereador Ronald Barbosa Eduardo e pelo Vereador José Marcos de Castro ao dizer
que o bairro San Domingo estava sujo. Ainda em seu discurso, parabenizou todos
os professores, mencionando ser uma classe prejudicada, sobretudo no momento
da aposentadoria, destacando que se o professor como em outras profissões, pois
se chegar a diretor escolar, não aposenta como diretor e sim como professor.
Também por ofício direcionado ao Prefeito, solicitou os serviços do caminhão de
coleta de lixo aos sábados no bairro Entre Morros e que se instale um sino, uma
sirene ou algo semelhante no caminhão de lixo para alertar a população quando o
mesmo estiver passando nas ruas. Fez suas criticas sobre a situação da BR 101, os
acidentes ocorridos e a falta de ação da empresa ECO 101. Parabenizou ao
Deputado Federal Evair de Melo por ter ido ao local do acidente ocorrido na BR 101
e pela filmagem mostrando os locais dessa estrada onde vários acidentes. Falou da
incapacidade da ECO 101 em fazer melhores, pois se preocupa apenas com a
cobrança pedágio. Disse que todos os Vereadores devem cobrar dos Deputados
Federais e Senadores as melhorias na BR 101, devido o alto índice de acidentes e,
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até o momento, nada foi realizado. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou
boa noite a todos. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim
que parabenizou aos professores do município pela comemoração de seu dia e
mencionou os problemas ocorridos na educação e a importância desses profissões
na vida de todos os cidadãos. Reforçou o ofício do Vereador Tadeu Custódio, em
nome de toda a Câmara Municipal, parabenizando aos médicos do município,
discorrendo sobre a relevância dos serviços prestados a população muquiense.
Convidou aos Muquienses, em nome do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal, para
as inaugurações dos postos de saúde e da capela mortuária que ocorrerão na
sexta-feira, às catorze horas. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada esta
sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia vinte de outubro de dois mil e
dezessete, às dezenove horas e quinze minutos, Sessão Solene de Emancipação
Política de Muqui. Em seguida, determinou que fosse lavrada a ata, que após lida e
achada conforme, vai por ele Presidente e pelo Secretário assinada.
Muqui/ES, 18 de Outubro de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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