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

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, no
Salão Plenário “Manoel Monteiro Lobato” da Câmara Municipal de Muqui/ES, o
Presidente da Mesa Diretora, Excelentíssimo Vereador Sérgio Luiz Anequim, 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, 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. Ausente o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido. Dando início aos
trabalhos, o Presidente da Câmara justificou a ausência do Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido, popular Cacalo, por motivo de viagem à Vitória para participar de uma reunião
que estava agendada e não chegará a tempo para sessão. Em seguida, o Senhor Ubaldo
Elias Ribeiro convidou o Vereador Ronald Barbosa Eduardo a proferir a leitura do trecho
bíblico e 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 Nº0384/2017 que solicita a convocação extraordinária da
Câmara Municipal para votação do projeto que trata da abertura de crédito adicional
especial destinado à adequação do orçamento municipal no exercício de dois mil e
dezessete. Enviado ainda o relatório de impacto e trata-se de projeto de fundamental
importância para o município de Muqui porque contempla matéria de alta relevância por
tratar de um programa que fomentará a atividade agrícola, a inclusão social e a geração
de renda. A urgência se justifica uma vez que trata de uma suplementação que visa a
implantação do programa “Compra Direta de Alimentos” e o prazo final para o
funcionamento do mesmo está se findando. Posto em votação, o pedido de urgência, teor
do ofício supramencionado, foi declarado pelo Presidente aprovado por unanimidade.
Nesse ínterim, o Presidente da Câmara solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº 026/2017
que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor
de vinte mil reais, conforme anexo um da referida lei. Em seguida, o Presidente desta
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Casa de Leis requereu da Comissão Permanente de Justiça, Redação, Finanças,
Orçamento e Fiscalização o parecer sobre a referida matéria. Do Relator: O presente
Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal visa obter autorização legislativa para
abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente para abertura de credito
especial valor de 20.000,00 (vinte mil reais) na Secretaria de Assistência Social, com
indicação de recurso proveniente de convênio do Estado do Espírito Santo. Iniciada a sua
tramitação regular no dia 06/11/2017, foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça para que fossem analisados os aspectos previstos no art. 32 do Regimento
Interno desta Casa. Realizada a análise em consonância com o parecer Jurídico da Casa
Legislativa entende-se que o projeto 026/2017 obedece aos ditames constitucionais e
legais quanto à forma e à matéria. Além disso, encontra-se em conformidade com os
artigos 40, 41 e 42 da Lei nº 4.320/64, que estatuiu as normas para a contabilidade
pública. Dessa forma, vota-se para que seja o presente projeto submetido à apreciação
plenária conforme redigido, nada havendo a impedir o seguimento de sua regular
tramitação. É como votou o Vereador Tadeu Custódio, Relator. Os demais membros
fazem coro com Relator. É como votam o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, Presidente
e o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, Secretario. Posto em discussão a
matéria, a palavra foi concedida ao Vereador José Marcos de Castro que, após
cumprimentar a todos, comentou que a Sessão Ordinária realizada na segunda-feira pela
manhã foi muito aplaudida por muitos, pois nesse horário o povo está ouvindo e
participando. E, conforme conversa com o Presidente, sugeriu uma conversa com os
demais vereadores sobre a possibilidade de fazer as sessões durante o dia, pela manhã,
tendo em vista que, as pessoas da área rural também poderão participar e ouvir o
vereador falar. Com relação ao projeto em pauta disse que, quando era proprietário rural
também foi incluído e participou do compra direta. Descreveu os benefícios gerados por
esse projeto para o pequeno produtor, sobretudo nesse período de crise de chuva e de
defasagem dos preços das mercadorias. Parabenizou a Secretária e ao Prefeito pelo
empenho, citando que a Ex-Secretária de Agricultura, Senhora Magali, que viabilizou
esse projeto. Comentou sobre a necessidade de fiscalizar a execução deste projeto,
enfatizando que é para o pequeno agricultor que produz sua mercadoria e cobrou a
fiscalização também por parte dos Vereadores, a fim de que os proprietários que não
produzem sejam incluídos e busquem mercadoria no SEASA e caminhão de ovos para
repassá-los. Ressaltou a baixa motivação dos projetos, porque não existe a preocupação
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de se produzir a mercadoria, pois é muito fácil comprar e repassar. Reiterou que
assumirá o compromisso de fiscalizar essas situações, tendo em visto que esse projeto
beneficia o pequeno proprietário que produz sua mercadoria. Disse que, há uns anos,
participou de um projeto como esse, por isso sabe que existem pessoas que não
produziam e repassa a mercadoria, tirando o direito daquele trabalhe e produz a vender
seu produto, citando, como exemplo, a compra ovos e colocar uma margem de lucro em
cima. Reiterou a secretária que fiscalize para que o Vereador não tenha que assumir
esse compromisso e visitar a propriedade de cada participante para ver se realmente se
ele tem o produto para entregar. O Presidente da Câmara registrou a presença das
pessoas que estavam no plenário participando da sessão e concedeu a palavra ao
Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, popular Teté, que após cumprimentar a
todos, falou que o produtor não pode ficar contando apenas com o café. Portanto,
aqueles que plantam as verduras e participarão desse projeto terá uma renda a mais,
sendo muito importante para o pequeno produtor. Parabenizou a Secretária de
Assistência Social, Senhora Marina por esse projeto e colocou a Câmara disposição para
qualquer coisa que venha favorecer o município. Deixou seu abraço a todos os
agricultores do município e que esse projeto seja divulgado entre eles, reiterando que ao
participar dessa compra direita obterão uma renda melhor. Sugeriu aqueles que
produzem poucas mercadorias que possa se unir com outros agricultores em forma de
cooperativa a fim de suprir as necessidades da prefeitura. 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, agradeceu a presença de
todos que se encontram Nessa Casa de Leis e expôs seu prazer em trabalhar com todos
os Vereadores. Parabenizou a Secretária Marina por ter se disponibilizado a vir a essa
Casa se reunido com os Vereadores, pois a Ação Social é uma das pastas que devem
funcionar de forma ativa, espera que muitos projetos venham a ser aprovados e que ela
traga tudo que possa beneficiar o povo. Lamentou pelo fato do Vereador Hélio Carlos
Ribeiro Candido não estar presente nesta sessão, pois ele briga muito pelos direitos do
homem do campo. Comentou sobre o discurso do Vereador Francisco de Assis, popular
Teté, a respeito de um projeto que, a princípio, ele não havia compreendido sua intenção.
Falou das iniciativas do Vereador Hélio Carlos, popular Cacalo, enfatizando que todos os
seus projetos são direcionado ao homem do campo. E nessa sessão, está se aprovando
algo que ele teria o maior orgulho de está discursando. Agradeceu ao Presidente da
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Câmara pelo pedido que fez com relação à reforma do posto de saúde de sua
comunidade Alto Boa Esperança está sendo analisado e, provavelmente, será iniciada.
Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim, popular Camarão, disse que na última sessão,
também pedido essa reforma não somente deste postinho de saúde como demais do
município e, em conversa com o Prefeito, existe a possibilidade e a sua vontade é de
realizar, o mais breve possível, essa reforma. Retomando a fala, o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo, popular Roninho Bola Sete, agradeceu ao Presidente, justificou o
motivo de ter saído um pouco da pauta dessa e, ao finalizar, seu discurso agradeceu a
todos pela oportunidade. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Roberto Carlos
Ravani que, após cumprimentar a todos, parabenizou a secretária e o Prefeito pela
iniciativa do projeto em pauta que é tão importante para um município agrícola com
Muqui. Expôs que também foi morador da roça e esse projeto trará grandes benefícios ao
agricultor, pois ele depende de várias linhas de investimentos para produzir sua
mercadoria e não ficar preso apenas a um produto. Deixou seu parecer favorável e que
venham outros projetos semelhantes a esse para que sejam aprovados a fim de
beneficiar o município. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que,
após cumprimentar a todos, parabenizou ao Ex-Prefeito e atual Presidente desta Casa,
Vereador Sérgio Luiz Anequim, popular, Camarão, porque juntamente, com a ExSecretárias Magali e Márcia Valim, resgataram esse projeto para Muqui. Esse projeto já
estava parado no município há, aproximadamente, doze anos; estava engavetado na
prefeitura. Parabenizou ao atual Prefeito Renato, ao seu Vice, Tadeu Eliotério, a
Secretária de Assistência Social, Senhora Marina e a funcionária Elaine, que esteve em
Vitória representando e se adequando ao Projeto. Citando o discurso do Vereador José
Marcos de Castro, disse que esse projeto beneficiará aos pequenos produtores que
possuem sua horta e suas mercadorias para vender. Comentou sobre a importância da
fiscalização da execução deste projeto, citando que não seria justo aqueles que compram
a mercadoria no SEASA competir com o aquele que produz com dificuldade, por isso
deve acompanhar para que o projeto seja bom para o município. Falou que esse projeto
também incentiva a circulação de dinheiro no município, gerando empregos e melhorará
a qualidade de vida do produtor rural. Reiterou seus parabéns ao Prefeito e a todos que
participaram direta e indiretamente deste projeto. Relatou que, assim que o projeto
chegou a essa Casa, o Presidente da Comissão Vereador Roninho convocou reunião
entrou em contato com ele e com Vereador Teté e, imediatamente, estudaram,
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analisaram, a sessão extraordinária foi convocada pelo Prefeito e, por isso, estão votando
esse projeto. Parabenizou a todos os Vereadores que estão a disposição para votar as
coisas boas para o município. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa tarde a
todos. Fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim, dizendo que esse projeto já
funcionou no município, mas ficou um período parado e, quando assumiu a prefeitura, o
secretariado trabalhou em parceria um com o outro. Parabenizou a Ex-Secretária Magali
e a Ex-Secretária de Assistência Social, Senhora Márcia. Relatou que por intermédio do
Ex-Secretário de Assistência Social do Estado e Ex-Prefeito de Cachoeiro, Senhor Carlos
Casteglione Muqui foi incluído nesse projeto e recebeu esse recurso. Disse que a
Secretaria Municipal de Assistência Social vai trabalhar esse projeto Semear em parceria
com a Secretária Municipal de Agricultura, de Saúde e Associações de Agricultura
Familiar; portanto, envolverá três secretárias e salientou que ninguém vai sozinho em
lugar nenhum. Solicitou envio de ofício, em nome da Câmara Municipal, ao Ex-Secretário
Carlos Casteglione; Ex-Secretárias Magali e Márcia Valim, dizendo que tem que ser
lembrados, pois prestaram serviços ao município. Enfatizou que serão cento e setenta mil
reais para o próximo ano e esse projeto atenderá a Associação Abrigo para Todos; a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e o Centro de Referência da
Assistência Social. Falou da necessidade de fiscalizar a execução do projeto, pois
também não concorda que a pessoas comprem os legumes em Cachoeiro e venha
revender no município. Sugeriu que os Vereadores visitem os proprietários rurais para
fiscalizar se eles possuem o plantio. Colocou a Câmara à disposição e parabenizou a
Senhora Marina, a funcionária Elaine e ao Prefeito Municipal. Disse que quando assumiu
o Município no dia primeiro de janeiro não foi parada nenhuma obra do Ex-Prefeito,
saudoso Dr. Aluísio Filgueiras, e o atual Prefeito Municipal, Senhor Renato Prucoli, está
dando continuidade e, por isso, acredita que o Município irá avançar. Expôs a importância
da parceria desta Casa de Leis e que os Vereadores estão trabalhando com
responsabilidade para somar e unidos conquistarão muitas coisas para o município.
Falou que os Vereadores estão indo atrás de emendas parlamentares buscando
melhorias para a cidade. Mais uma vez, justificou a ausência do Vereador Hélio Carlos,
dizendo que ele não pôde votar, mas se pudesse seria favorável. Ressaltou as famílias e
os agricultores que serão beneficiados com esse projeto. Enfatizou que os secretariados
são os olhos do Prefeito e o Prefeito que se atentar ao que os Vereadores dizem na
Câmara irá longe. Pediu para que o Prefeito continue trabalhando com responsabilidade,
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sabe que esse período de transição tumultuou um pouco a gestão, mas, em fevereiro,
está se preparando para começar a movimentar mais e fazer um mandato em que todos
fiquem orgulhosos. Posto em votação, o Projeto de Lei Nº 026/2017 foi declarado pelo
Presidente aprovado por unanimidade. Retomando a palavra, o Vereador Sérgio Luiz
Anequim enfatizou que a Câmara não tem dia e nem hora; portanto, se o Prefeito
precisar que seja votado um projeto importante para o Município, os Vereadores estarão
à disposição. Comentou sobre o horário da sessão realizada às nove horas da manhã
nessa segunda-feira, dizendo que foi muito elogiada, pois as pessoas, sobretudo do
interior, querem ouvir o seu Vereador discursar, os projetos votados e, nesse horário, eles
veem à cidade e podem participar das sessões na Câmara. Portanto, gostaria de
conversar com todos os Vereadores sobre a possibilidade de realizar a sessões no
horário de nove horas da manhã. Aparte o Vereador Francisco de Assis Verly de
Oliveiras, popular Teté, também se manifestou favorável sobre a mudança do horário da
sessão da Câmara para as nove horas da manhã. Retomando a fala, o Vereador Sérgio
Luiz Anequim questionou ao Procurador-Geral, Dr. Ubaldo Elias Ribeiro, se seria possível
fazer um projeto de resolução sobre essa mudança do horário da sessão e suspendeu a
sessão por cinco minutos discutirem a respeito desse assunto. Retomando a sessão, o
Presidente da Câmara comunicou ao povo Muquiense a mudança de horário das sessões
será analisada com mais calma, porque o Vereador de verificar o que será melhor para
população, essa sugestão está no setor jurídico, e, na próxima sessão, será dada uma
definição sobre esse assunto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
sessão, convocando a todos para a próxima que se realizará no dia dezesseis de
novembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas e quinze minutos, em virtude do
feriado nacional. Em seguida, determinou que fosse lavrada a ata, que após lida e
achada conforme, vai por ele Presidente e pelo Secretário assinada.
Muqui/ES, 08 de novembro de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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