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

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove 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, o Presidente da Mesa Diretora
pôs em discussão e votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia seis de novembro
de dois mil e dezessete e da Sessão Extraordinária realizada no dia oito de novembro do
corrente ano, sendo ambas aprovadas conforme redigidas. Em seguida, passou-se ao
pequeno expediente com a leitura dos documentos recebidos: - Projeto de Lei Nº
027/2017 – Iniciativa do Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido – Dispõe sobre a
obrigatoriedade da instalação de armários / guarda-volumes nas agências bancárias
providas de portas giratórias no município de Muqui-ES e dá outras providências. Findo o
pequeno expediente, passou-se à Ordem do Dia. Conforme solicitado pela Presidência, o
Diretor-Geral proferiu a leitura do Requerimento Plenário Nº 037/2017 – Do Vereador
Ronald Barbosa Eduardo ao Secretário Municipal de Administração. Com o seguinte teor:
Encaminhar a esta Casa informação acerca das providências que já foram realizadas
para a elaboração e tramitação do projeto de lei do Plano Diretor do Município de Muqui,
pede-se ainda que a informação esteja acompanhada de toda documentação que
comprove o relatado. Levado a votação, o referido requerimento foi aprovado por
unanimidade. - Requerimento Plenário Nº 038/2017 – Do Vereador Roberto Carlos Ravani
ao Secretário Municipal de Administração. Com o seguinte teor: Enviar a esta Casa
relatório indicando a quantidade de todos os servidores em atividade no Município de
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Muqui (efetivos, comissionados e contratados) especificando-os por área de atuação.
Levado a votação, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. A seguir o
Presidente da Câmara registrou a presença de alguns representantes da Comunidade
São Gabriel que se encontravam no plenário, na pessoa do Senhor Sebastião Werneck.
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 Ronald Barbosa Eduardo, após
cumprimentar a todos e reverenciar a Deus, solicitou ofício a Secretária Municipal de
Saúde, Senhora Cláudia, para verificar uma maneira de não fechar a farmacinha, nos
feriados prolongados. Falou da necessidade de se ter boa vontade para transpor as
dificuldades na administração pública. Relatou sua atuação como Vereador. Reiterou o
pedido de, nos feriados prolongados, ter uma base, um lugar onde o povo possa retirar
pelo menos os remédios básicos de primeira necessidade. Aparte o Vereador Tadeu
Custódio, após cumprimentar a todos, parabenizou ao Vereador Ronald pela preocupação
e sugeriu que disponibilizassem um telefone e um funcionário da área da saúde de
plantão para atender as pessoas que necessitassem de medicamentos. Retomando a
fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que existe muitos funcionários que
querem ver as coisas funcionarem e precisam de um incentivo. Falou que administra seu
mandato da mesma forma que administra sua casa e citou os conselhos dados ao seu
filho, dizendo que, para alcançar o sucesso, deve se ter as melhoras pessoas como
exemplo. Ressaltou que se deve trabalhar firme e lutar para amenizar o sofrimento do
povo mais carente, ressaltando que sente muito orgulhoso por representá-lo e que se
coloca como uma pessoa humilde e vinda do alto morro, em todos os lugares; citando
como exemplo, um discurso feito para o Governador no município de Iconha. Reiterou o
pedido de ofício a secretária referente à farmácia popular. Aparte o Vereador José Marcos
de Castro disse que a farmácia básica da Prefeitura poderia funcionar anexa ao Hospital
Maternidade já que existe a necessidade de ficar de plantão e servir a população e
atender as demandas nos finais de semana e feriados. Retomando a fala, o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo comentou sobre a preocupação dos funcionários públicos no
que diz respeito à demissão e relatou que, segundo a conversa tida com o Prefeito
Renato Prúcoli, a sua intenção é não demitir a ninguém. Discorreu sobre a falta de
emprego na cidade e a questão do concurso público. Reiterou o assunto da demissão,
ressaltando que a resposta do Prefeito é uma esperança para que o povo não fique
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apavorado, pois sabe que é complicado ficar desempregado, numa cidade como Muqui,
em um período de crise. Enfatizou que tem visto a seriedade que o Senhor Renato vem
trabalhando em seu mandato e está gostando muito de sua atuação, mas, caso seja
necessário, também “puxará a orelha” dele. Por ofício, solicitou a limpeza do rio que corta
o bairro Boa Esperança. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos.
Na sequência, fez uso da palavra o Vereador José Marcos de Castro, após cumprimentar
a todos, comentou que os Senhores: Diwal, Wernack e Valci se faziam presentes nessa
sessão, para representar a Comunidade São Gabriel e expor uma falha por parte da
CESAN; e, o que antes era um sonho, se tornou um pesadelo - referindo-se a
implantação de uma estação de tratamento de água nessa localidade. Enfatizou alguns
problemas, ressaltando que a pessoa não tem nem o marcador de água na casa e já está
com conta a pagar; a água não está nem instalada na casa e já está tendo cobrança e
existem reclamações de pessoas que estão com contas nos valores de quatrocentos a
seiscentos reais de água. Mediante o exposto, pediu a compreensão e apoio dos
vereadores para entrar com um ofício diretamente a CESAN pedindo o cancelamento
dessas contas. Destacou que esteve com um dos representantes, Senhor Diwal, no
Ministério Público; mas não cabe apenas somente a ele resolver essa situação; e sim, ao
Vereador e ao Prefeito. Disse que atualmente os políticos estão desacreditados, mas
todos devem se envolver nas causas em beneficio do município. Aparte o Presidente da
Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim, sugeriu uma reunião na Câmara entre a CESAN
e a comissão de moradores da Comunidade São Gabriel respaldados com contas de
água consideradas abusivas. Interrompendo, o Vereador o José Marcos de Castro
mencionou os valores das contas de água, conforme relatado pelo Senhor Diwal.
Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim, acionou o Procurador-Geral da
Câmara, Dr. Ubaldo Elias Ribeiro, reiterou a necessidade de agendar uma reunião e, caso
não haja solução, procurar o Ministério Público, salientando que eles podem contar com
os Vereadores da Câmara. Parabenizou ao Vereador José Marcos por abordar esse
assunto, colocou a Câmara à disposição da Comunidade São Gabriel e o Prefeito
também será convidado para essa reunião e tem certeza que ele se envolverá nessa
causa. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro disse que já foi realizado o
contato com a CESAN, que não tem a intenção de falar mal desta empresa, apenas quer
que faça valer o que deve ser feito. Reiterou o pedido de ofício, em nome dos nove
vereadores, solicitando o cancelamento das contas de água, suspendendo a cobrança
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para que seja protocolizado na CESAN e no Ministério Público. Continuou os comentários
sobre as cobranças consideradas indevidas feitas pela CESAN, colocou a Câmara à
disposição, acredita que o Prefeito não correrá dessa responsabilidade e será feito o que
for preciso. Ainda seu discurso, abordou sobre o ônibus da saúde que, mais uma vez,
está quebrado. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim manifestou sua preocupação com
essa questão do ônibus, dizendo que procurou saber o motivo dele estar parado; a
resposta foi que vieram peças erradas, deu um problema no diferencial, a peça do
rolamento veio errada e o ônibus está na oficina. Disse que a preocupação também é
que, quando esse ônibus para de funcionar, causa sérios problemas para todos e
prejudica demais o município, por isso acredita que deve voltar a rodar o mais rápido
possível. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro disse que é procurado
pelo povo, busca encaminhar os casos para a secretaria responsável e que essa questão
deve ser revista, pois existe algo de errado. Salientou que o Prefeito deve observar quem
está dirigindo esse ônibus e, se o motorista não estiver certo deve ser substituído, pois
existem outros ônibus mais velhos que andam todos os dias e não quebram, por isso
deve verificar se o problema é o ônibus, o motorista ou o Prefeito. Abordou sobre a
necessidade de limpeza do rio que corta o município, parabenizando ao Vereador Sérgio
Luiz Anequim, que, quando esteve como Prefeito Interino, conseguiu executar serviço,
mas esse é um dever e não um favor do agente político. Mencionou que, atualmente, o rio
e os morros estão sujos. Falou a respeito do lixo jogado nas ruas depois do horário de
coleta, dizendo que falta educar o povo e que esse tambor de lixo é uma vergonha, além
disso, destacou que está faltando respeito com as coisas públicas e pediu,
encarecidamente, a quem está ouvindo essa sessão e que coloca o lixo na rua, que
busque saber na Prefeitura o horário do caminhão de coleta. Comentou também sobre o
funcionário do SEMINC, Senhor Djalma Viana, considerando-o como um patrimônio do
município e que deve ser olhado com bons olhos. Ressaltou que o local em que funciona
o SEMINC é uma “sauna”, disse que se fala tanto em fazer obras e melhorar o município,
mas não se “olha” para as necessidades existentes ao lado. Disse que o Djalma tem uns
quarenta anos de trabalho na Prefeitura, alocado em um quarto fechado e sem janelas
para prestar seus serviços ao SEMINC, e, por esse motivo, solicitou ofício ao Prefeito e
que cobrará providências. Aparte o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, após
cumprimentar a todos, disse que logo no começo de seu mandato, em janeiro,
encaminhou um ofício pedindo que fizesse pelo menos um banheiro. Sugeriu que o
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Presidente da Câmara devolva o dinheiro para prefeitura construir um banheiro, caso a
prefeitura não tenha condições de fazer com recursos próprios. Ressaltou também que,
por falta de ar condicionado no ambiente, os aparelhos ficam vulneráveis e podem
queimar. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro reiterou os comentários
sobre o local de trabalho do Djalma Viana, dizendo que deve ser adequado e digno para o
seu dia a dia de trabalho. Comentou sobre os políticos que, atualmente, estão
desclassificados e por isso deve-se ter o cuidado com mandato e respeitar a sociedade,
citando, como exemplo, que prenderam vários deputados no Rio de Janeiro,
considerando uma vergonha para a classe política e está ficando difícil em quem votar,
porque não se vê ninguém abraçar a causa do povo e muitos estão apenas querendo tirar
vantagens da política. Disse que o poder de articulação dos Vereadores é muito pequeno
e que se deve respeitar e se dedicar para dar a sociedade uma política diferente dessa
que aparece na televisão. Ao encerrar seu discurso, agradeceu a presença dos
representantes da comunidade São Gabriel; colocou a Câmara à disposição; reiterou os
comentários sobre encaminhamento de ofício para CESAN e desejou boa noite a todos.
Em seguida, concedida a palavra ao Vereador Tadeu Custódio que, após cumprimentos
iniciais, direcionou seu discurso ao Senhor Werneck, um dos representantes da
comunidade São Gabriel, dizendo que o Presidente da Câmara deveria autorizar ao Dr.
Ubaldo, Procurador-Geral dessa Casa, a entrar com mandado de segurança e também
levar o caso ao conhecimento da juíza para suspender as cobranças feitas pela CESAN
em São Gabriel. Aparte o Presidente da Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim, colocou
a assessoria jurídica dessa Casa à disposição da comunidade São Gabriel; tem certeza
que o Secretário Municipal de Planejamento estará pronto para somar nessa causa e, se
for o caso, concordou em entrar com mandado de segurança. Retomando a fala, o
Vereador Tadeu Custódio comentou que há meses existe um buraco próximo ao segundo
trevo que entra para comunidade São Gabriel, sentido Muqui a Cachoeiro de Itapemirim;
e, solicitou ofício ao DNIT para que possa fazer a operação tapa buraco nesse local.
Disse que esteve juntamente com Vereadores Sérgio Luiz Anequim e Ronald Barbosa
Eduardo, em Vitória, conversaram com o Secretário de Segurança reivindicando a
reabertura do posto policial da comunidade São Gabriel, com a disposição de um policial
e uma viatura por vinte e quatro horas; portanto a Câmara está “correndo atrás disso” com
o apoio do Deputado Ferraço. Solicitou ofício ao Secretário Rogério para que possa
patrolar a estrada que liga a comunidade São Luiz a Verdade, devido o excesso de
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buracos; bem como as demais estradas das comunidades rurais. Comentou sobre o
ônibus que atende a área da saúde, destacando que o veículo não escolhe hora e nem
dia para quebrar, mas não discorda do Vereador José Marcos de Castro ao dizer que
deve fazer a manutenção, pois esse ônibus roda vinte e quatro horas, indo para Guaçuí,
Alegre, Iúna e Vitória. Aparte o Vereador Roberto Carlos Ravani endossou as falas do
Vereador Tadeu Custódio, ressaltando que trabalha em uma viação e não tem condições
de um carro aguentar esse bombardeio de viagens e, em Muqui, não existe um lugar
preparado para realizar a manutenção adequada nesse ônibus e que verificar onde presta
esse tipo de serviço. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou que o
município possui apenas um ônibus e, por ofício, encaminhado ao Prefeito Renato
solicitou, quando for possível, a compra de mais um ônibus para atender a saúde. Aparte
o Vereador José Marcos de Castro disse que o Deputado Paulo Foletto colocou emenda,
para o próximo ano, no valor de duzentos e cinquenta mil reais destinado à aquisição de
veículos para atender as demandas da saúde. Disse que em todas as sessões expõe as
demandas da área da saúde, porque não é o Vereador que deve levar os doentes; e sim,
a secretaria de saúde; por isso deve cobrar do executivo e fazer funcionar. Retomando a
fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou os comentários sobre o ônibus que atende a
Secretaria de Saúde, reafirmando a necessidade de comprar mais um deste para suprir a
demanda existente. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo solicitou ofício, pedindo
que se façam os reparos no asfalto de Muqui a Mimoso do Sul, justificando que a
marcação está apagada e existem muitos buracos. Retomando a fala, o Vereador Tadeu
Custódio disse que essa via Muqui a Mimoso do Sul é Estadual e que o ofício solicitando
a operação tapa-buraco deve ser enviado ao DER, ao Deputado Ferraço e demais
deputados para que intervenham junto aos órgãos responsáveis. Solicitou ao Secretário
Rogério que faça a limpeza do rio que corta a sede do município, tendo em vista a
aproximação do final de ano, em que fluxo de visitantes aumenta em Muqui. Pediu a
colaboração da população para que não coloque o lixo na rua nos feriados e finais de
semana por não haver coleta nesses dias. Relatou que já viu pessoas instruídas
depositando o lixo na rua nos dias que não há coleta na cidade e as alertou para guardálo em casa até o próximo dia útil em que passa o caminhão de lixo. Ao finalizar seu
discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Fez uso da palavra, o Vereador Roberto
Carlos Ravani que, após cumprimentar a todos, agradeceu a presença dos Senhores
Valci, Divaldo e Werneck, representantes da comunidade São Gabriel. Reforçou o pedido
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de ofício ao Secretário Rogerinho a respeito da limpeza do rio que corta o munícipio, não
somente na principal, mas em seus “braços” (referindo-se aos locais por onde passam
desvios do curso da água). Por ofício, direcionado ao Prefeito solicitou o calçamento da
Rua Venâncio Rodrigues, na localidade Morada do Sol, destacando ainda que existem
lâmpadas acesas durante o dia e lixo a ser coletados. Ainda por ofício, solicitou à
empresa Cristal, prestadora serviços de iluminação pública no município, que faça os
devidos reparos nas lâmpadas que permanecem acesas durante o dia. Comentou sobre o
lixo despejado dentro do rio que corta o município, dizendo não ser culpa do Prefeito; e
sim, da população, citando, como exemplo, que próximo da ponte localizada na Rua do
Operário há muito lixo. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim expôs sua opinião sobre
os constantes pedidos feitos nessa sessão pelos Vereadores sobre a limpeza do rio,
destacando que tais reivindicações expressam a vontade da população e, além disso,
relembrou a conversa tida com o Vereador Roberto Carlos Ravani sobre sua iniciativa de
colocar a máquina para drenar o rio. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos
Ravani disse que acompanhou, durante o período em que o Vereador Sérgio Luiz
Anequim esteve como Prefeito Interino, a excelente limpeza do rio feita com auxilio de
maquinário e espera que esse serviço seja executado novamente. Elogiou a atuação do
Vereador Sérgio Luiz Anequim, quando esteve como Prefeito Interino. Retomando a fala,
o Vereador Sérgio Luiz Anequim, disse que tem certeza que o Prefeito Renato,
juntamente com o Secretário Rogério Gualandi, tomará as providências cabíveis, pois
entrará em contato e os ofícios também chegarão até a eles. Também acredita que não
será necessário colocar o maquinário dentro do rio novamente, pois acredita que apenas
roçada será o suficiente. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani concordou
com o que foi dito pelo Vereador Sérgio Luiz Anequim sobre a questão do maquinário.
Comentou também que as pessoas o questionam sobre o horário de coleta do lixo no
município. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim informou que são dois caminhões de
coleta de lixo, um circula na baixada e o outro nas partes altas da cidade, ele sai do
galpão às sete horas da manhã e esse serviço é tão rápido que entre onze horas da
manhã e uma hora da tarde o caminhão já foi a Cachoeiro e voltou. Portanto, o horário de
colocar o lixo na rua é na parte da manhã, menos nos dias de feriado. Aparte o Vereador
Francisco de Assis Verly de Oliveira, popular Teté, comentou que, se não conseguem
colocar em prática projetos simples, algo de maior relevância também não conseguirão
fazer, destacando que sugeriu algo simples como a instalação de um sino, uma sirene ou
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semelhante no caminhão de coleta para alertar a população sobre o momento certo de
dispensar o lixo na rua. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani concordou
com a sugestão do Vereador Francisco de Assis e, por ofício, solicitou do Secretário
Rogério a limpeza e retirada do matagal que cresceu nas ruas do município, após as
últimas chuvas. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Em
seguida, a palavra foi concedida ao Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido que, após
cumprimentar a todos, saudou aos representantes da comunidade São Gabriel e
comentou sobre a atuação da empresa CESAN nessa localidade, colocando a Câmara à
disposição dos moradores para o que for necessário. Solicitou ofício questionando
quantos anos a CESAN atua em Muqui. Comentou sobre os excelentes serviços
prestados pela CESAN, mas lamentou por não fazerem um trabalho voltado para
preservação das nascentes no município e que, por esse motivo, deixam a desejar em
Muqui. Comentou sobre o projeto de compra direta votado na última sessão, parabenizou
ao Prefeito Renato Prúcoli pela iniciativa e destacou a necessidade de divulgá-lo para os
produtores rurais a fim de que eles possam se preparar e, para isso, pegará na
Assistência Social a relação dos produtos que serão adquiridos. Comentou sobre a falta
de material de dentista no posto de saúde da localidade Alto Boa Esperanaça, Casa da
Mulher e na comunidade São Gabriel e, por ofício, direcionado ao Prefeito, solicitou que
essa situação seja revista, pois a população é carente e precisa que esse serviço seja
prestado. Aparte o Vereador Tadeu Custódio parabenizou ao Vereador Hélio Carlos
Ribeiro Candido pela reivindicação, dizendo que, nesses dias atrás, passou uma
mensagem para o Prefeito, pedindo para que ele conferisse as marcações de dentistas na
Casa da Mulher e em outros postinhos pelo fato de estar havendo muitas reclamações.
Em resposta, o Prefeito confirmou que está sem material e sem assistência nas cadeiras,
mas que está fazendo as contratações e as compras de materiais estão em processo de
licitação; portanto, o Prefeito está ciente do fato e está tomando as providências.
Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido reiterou o pedido de ofício e
que as licitações sejam feitas antes de acabar o material, com antecedência, para que
esses serviços não sejam interrompidos, porque o município paga o profissional desta
área e se não tiver material ele vai embora. Relatou que esteve juntamente com o
Vereador José Marcos de Castro na Secretaria Municipal de Saúde, em que a Senhora
Cláudia apresentou uma grande demanda de exames de ressonância magnética e
cirurgias de cataratas. E, por ofício, pediu ao Secretário de Estado de Saúde que
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atendesse aos nove vereadores para ver se conseguiriam realizar um mutirão ou o
aumento de cota de exames e cirurgias para o município. Em resposta, o Secretário de
Estado de Saúde passou essa reunião para o Superintendente de Cachoeiro de
Itapemirim que ocorrerá na segunda-feira, às nove e meia da manhã. Destacou a
importância da presença da Secretária Municipal de Saúde nessa reunião por saber
melhor a demanda do município nessa área e que o convite foi feito a ela e aos nove
Vereadores que também estarão juntos pedindo para que atenda as necessidades do
município. Ainda em seu discurso, pediu para que o município fique mais atento aos
prazos, porque quinze municípios e inclusive Muqui perdeu a verba do SIA/SUS e ficarão
quatro meses sem recebê-la. Comentou que o município sofre com a queda da
arrecadação e não pode perder nenhuma verba principalmente na área da saúde.
Solicitou ofício ao Secretário Municipal de Esporte e Turismo, Senhor Gabriel, para que se
faça o pedido da verba do carnaval com antecedência, tendo em vista que ocorrerá em
fevereiro e essa festa é uma das atrações do município. Disse que vem acompanhando
há vários anos essa questão da liberação da verba do carnaval, expôs as dificuldades; as
desculpas como falta de verba e prazos vencidos e colocou a Câmara à disposição para
solicitar a referida verba junto ao Governo Estado. Por ofício, reforçou o pedido feito ao
Secretário Municipal de Obras na sessão passada a respeito da manutenção dos pontos
críticos das estradas rurais por estar próximo ao período chuvoso, destacando que deve
ser feito reparos na subida da Comunidade Morubia utilizando a patrol para as melhorias
necessárias. Também por ofício, encaminhado ao Prefeito e ao Secretário Rogério,
solicitou reparos na ponte da comunidade Providência, tendo em vista que existem cinco
famílias que dependem dela e a ocorrência de acidente nesse local com o caminhão do
Marcelo. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim agradeceu a Deus pelo Marcelo ter
saído vivo desse acidente e relatou que, uns cinco dias antes, o Prefeito Renato esteve
medindo essa ponte para ver se conseguiria do Governo Estadual e da Secretaria de
Estado de Agricultura-SEAG o recurso para fazer as pontes na Fortaleza, na Providência,
na Sempre Viva e demais localidades. Parabenizou ao Secretário Rogério e demais
funcionários da Prefeitura que conseguiram retirar o caminhão do local do acidente
praticamente sem danos. Disse ainda que, em conversa com Prefeito e Secretário
Rogério, há possibilidade de amanhã, chegando as vigas e os pranchões, executar os
serviços na ponte próxima a casa do irmão do ex-funcionário Dino. Parabenizou ao
Vereador Hélio Carlos por se lembrar desse assunto e que a prefeitura resolverá esse
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problema o mais breve possível. Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido, disse que no dia onze de dezembro, o Ex-Governador Casagrande fará uma
visita ao município e entrará em contato com o Presidente da Câmara a fim de solicitar o
espaço dessa Casa para realização de uma palestra. Aparte o Presidente da Câmara,
Vereador Sérgio Luiz Anequim confirmou que recebeu a ligação do Senhor Renato
Casagrande para marcar o dia de sua visita; disse que a Casa está aberta para todos,
principalmente para um Ex-Governador e que ele seja bem-vindo a Muqui e a tribuna
dessa Casa estará à disposição para suas explanações. Na sequência, fez uso da palavra
a Vereadora Rita Maroni que, após cumprimentar a todos, disse que sua intenção seria
reafirmar alguns assuntos abordados nessa sessão e acrescentar outros. Comentou
sobre o pedido de revisão na iluminação pública na localidade Morada do Sol. E, também
por ofício, solicitou providencias na iluminação próximo a Escola Senador Dirceu Cardoso,
por estar muito escuro e existir um grande fluxo de alunos à noite. Aparte o Vereador
Hélio Carlos Ribeiro Candido pediu para que a empresa Cristal, responsável pela
manutenção da iluminação pública no município, possa fazer uma vistoria em Muqui e em
São Gabriel à noite, pois existem vários lugares sem lâmpadas. Comentou sobre a obra
no Morro da Formiga – referindo-se ao calçamento - que começou a todo vapor, mas
agora o trabalho está lento e os moradores estão pedindo que agilizem os serviços por se
aproximar o período chuvoso. Comentou sobre o pedido de instalação de ventiladores na
capela mortuária feita por ofício. Abordou a respeito da implantação da estação de
tratamento de água pela CESAN na comunidade São Gabriel, dizendo ter sido um grande
empenho seu e dos demais Vereadores. Comentou sobre as cobranças indevidas e a
falta de água nessa localidade. Informou ao Vereador Hélio Carlos que a CESAN atua no
município há quarenta e sete anos, desde mil novecentos e setenta. Destacou também
que para se tomar qualquer tipo de atitude, referindo-se às cobranças feitas pela CESAN
consideradas indevidas, deve-se estar muito bem respaldados com as contas e demais
documentos. Comentou sobre as reivindicações de melhorias do local de trabalho dos
senhores Djalma e João Evangelista, onde funciona o Seminc, dizendo que essa também
é uma reclamação do Conselho Tutelar por funcionar em um prédio desgastado. Abordou
sobre o ônibus que atende a Secretária de Saúde. Discorreu sobre a dificuldade de se
conseguir emenda parlamentar com os deputados, caso os órgãos não estejam regulares
com suas documentações, citando, como exemplo, o asilo que recebem muitas coisas,
por estar em perfeita “sintonia com os papéis”. Portanto, se o Hospital Maternidade
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estivesse com os documentos e com as dívidas pagas, seria mais fácil conseguir emenda
para aquisição de um carro. Comentou a resposta do ofício em que solicitou a
manutenção da ponte localizada na Comunidade de São Luiz, próximo ao sítio do Senhor
Luiz Fraga, destacando que, mesmo o Prefeito afirmando que desconhecia tal problema
nessa localidade, o serviço foi realizado e postado pelo Secretário Alcinei. Abordou sobre
a necessidade de divulgar de forma bem especificada, por meio de edital, o projeto de
compra direta que beneficiará os agricultores a fim de que possam saber se eles se
enquadrarão ou não neste projeto. Comentou que, em outros municípios, quando se falta
material para trabalhar, ao invés dos dentistas irem embora para casa ou ficar apenas
cumprindo horário; eles fazem um trabalho nas escolas e nas creches de prevenção,
ensinando a escovação, a passar fio dental e como conservar os dentes; portanto, seria
interessante que fizesse o mesmo em Muqui e, por ofício, deixou essa sugestão para a
Secretária Municipal de Saúde. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a
todos. Ato contínuo, fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim e comentou que
esteve, juntamente como os Vereadores Tadeu Custódio e Roninho, no gabinete do
Deputado Ferraço e agendaram reunião para o dia vinte e três para tentar colocar levar a
polícia para a comunidade São Gabriel. Afirmou que todos os Vereadores ouvem as
reivindicações da população e sempre estão pedindo as soluções dos problemas. Disse
que o Senhor Sebastião Werneck solicitou reparos na iluminação pública e, na mesma
noite, os responsáveis estiveram em sua comunidade. Ressaltou que não foi eleito um
vereador em São Gabriel, mas todos os Vereadores estão à disposição dessa
comunidade e de todo o município. Comentou também que, durante seu mandato de
Prefeito Interino, esteve em Vitória, junto com o Senhor Renato Prucoli, engenheiro na
época, e conseguiram dar andamento na verba que estava parada na Caixa Econômica
para calçar a rua no popular Morro do Quiabo, o serviço está sendo realizado e convidou
a todos os Vereadores para que possam acompanhar esse trabalho de excelente
qualidade. Mencionou também sobre o calçamento da localidade Goiabão que está em
licitação. Falou da importância de se dar continuidade às obras iniciadas nos mandatos
anteriores. Relatou que, em seu mandato de Prefeito Interino, faltou remédio na
farmacinha, justificando a situação em Muqui se encontrava, salientando que assumiu a
Prefeitura sem passar por uma transição, teve começar tudo do zero e assumiu que
passou por dificuldades. Pediu ao Prefeito e a Secretária Municipal de Saúde que veja
com carinho esse material para os dentistas. Comentou sobre a proposta da Vereadora
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Rita Maroni em que a Secretária possa encaminhar os dentistas para realizar um trabalho
de prevenção nas escolas, caso não tenham como prestar seus serviços. Parabenizou ao
Vereador José Marcos de Castro por ter conquistado uma verba no valor de quatrocentos
e cinquenta mil reais por intermédio do Deputado Federal Paulo Foletto para aplicá-la na
área da saúde. Disse ainda que, em conversa com a Deputada Norma Ayub, serão
encaminhados quatrocentos mil reais para saúde e seiscentos mil reais para o
calçamento da localidade Filipe Marques até o pé da comunidade Morubia e pediu a Deus
para que o Presidente da República, Michel Temer, faça valer as emendas parlamentares
dos Deputados Federais e Senadores. Ressaltou que se os Vereadores unidos
conquistam muitas coisas para o bem estar de Muqui. Os Vereadores fazem as
cobranças de acordo com as reivindicações da população e o Prefeito deve ouvir e tentar
resolvê-las, citando, como exemplo, a cobrança da Vereadora Rita Maroni sobre conserto
da ponte que não conseguiu resolver em sua gestão por falta de manilhas, mas a licitação
ficou encaminhada e, no mandato do Prefeito Renato, as manilhas foram adquiridas e o
serviço realizado. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada esta sessão e
convidou para a próxima a se realizar no dia seis de dezembro 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 novembro de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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