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

Aos seis dias do mês de dezembro 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, o Presidente da Mesa Diretora
pôs em discussão e votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis de
novembro de dois mil e dezessete e da Sessão Solene realizada no dia vinte de outubro
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
028/2017 – Iniciativa Prefeitura Municipal de Muqui. Cria o Projeto de apadrinhamento
afetivo para o Município de Muqui e dá outras providências; - Projeto de Lei Nº 029/2017
– Iniciativa da Prefeitura Municipal – Dispõe sobre a criação do programa Família
Acolhedora e dá outras providências; - Projeto de Lei 030/2017 – Iniciativa Prefeito
Municipal – Autoriza o Poder Executivo a realizar acordos diretos com credores de
precatórios relativos às Administrações direta e indireta do Município, e institui a Câmara
de Conciliação de Precatórios - CCP, prevista no art. 97, parag. 8º, inciso III, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988 – ADCT; Projeto de Lei 031/2017 – Iniciativa da Mesa Diretora da Câmara – Concede abono aos
Servidores do Poder Legislativo Municipal de Muqui-ES. Convite: Oficina Final do
Diagnóstico e Prognóstico das condições do uso da água da Bacia do Rio Itabapoana.
Data: 13/12/2017, às 08:30h. Local: Câmara Municipal de Mimoso. Convite: Primeiro
encontro do Dia Internacional Contra a Corrupção. Data: sete de dezembro, quinta-feira,
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às 13:00h. Local: Auditório do Ministério Público do Espírito Santo – Vitória/ES. Convite: A
Câmara Municipal de Muqui/ES, a Prefeitura Municipal de Muqui, o Governo do Estado do
Espírito Santo, através da Secretaria de Estado da Cultura-SECULT, da Orquestra
Sinfônica do Estado do Espírito Santo e do Coral da Faculdade de Música do Espírito
Santo convida para Entrega da Gravação do Hino de Muqui “Minha Cidade” de Lenilson
Carvalho e Jesus Schitini que será realizada no dia de doze de dezembro de dois mil e
dezessete, às onze horas, no Plenário da Câmara Municipal de Muqui. Findo o pequeno
expediente, passou-se à Ordem do Dia. Ato contínuo, o Presidente da Câmara solicitou a
leitura dos seguintes projetos de lei: - Projeto de Lei Nº 022/2017 – Estima receita e fixa
despesa do Município de Muqui/ES para o exercício financeiro de 2018 (dois mil e
dezoito). O Parecer da Comissão Permanente de Justiça, Redação Final, Finanças,
Orçamento e Fiscalização. Do Relator: Trata-se de Projeto de Lei que estima a receita e
fixa despesa do Município de Muqui para o exercício de dois mil e dezoito. Destacou que
foram propostas três emendas de autoria do Poder Executivo que destinam a ajustar
rubrica orçamentária na funcional programática, alterando subfunções estabelecidas pela
Portaria do Ministério de Orçamento de Gestão – MOG Nº 42 de 14 de abril de 1999 – no
projeto de lei orçamentária e incluir despesa na Secretaria de Assistência Social com
recurso de convênios para aquisição de alimentos da agricultura familiar. Além disso, esta
comissão também apresenta duas emendas, sendo uma para dar nova redação ao artigo
sétimo e outra para ajustar valores constantes no anexo “Analítico da despesa detalhado”
do orçamento desta Casa Legislativa. O projeto, analisado em conformidade com as
emendas

propostas,

encontra-se

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 a acrescentar. Ressaltado também que recebida tempestivamente pela
Câmara Municipal, não carece de alterações a não ser as acima referenciadas, objetos
das emendas propostas que seguem anexas. É como votou, o Vereador Tadeu Custódio.
Relator. Dos demais membros com o Senhor relator fazem coro; é como votam os
Senhores Ronald Barbosa Eduardo, Presidente e Francisco de Assis Verly de Oliveira,
Secretário. Em seguida, lida as emendas apresentadas pela Comissão que vem dar nova
redação ao artigo sétimo e emenda modificativa ao anexo “Analítico da Despesa
Detalhada”. Posto em votação, as emendas apresentadas pela Comissão foram
aprovadas por unanimidade. Nesse ínterim, o Presidente da Câmara agradeceu a
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presença das funcionárias da ACS – Agente Comunitária de Saúde. Ato contínuo,
conforme solicitado pela presidência, lida as emendas apresentadas pelo Executivo
Municipal ao Projeto de Lei Nº 022/2017. O Diretor-Geral justificou que o orçamento se
encontrava na Câmara, quando se detectou que havia necessidade de fazer tais
emendas. Portanto, dia trinta e um de outubro de dois e dezessete, foi encaminhado pelo
Prefeito Municipal, Ofício Nº 380/2017 em que encaminha proposta de emendas
orçamentárias destinadas à adequação do Projeto de Lei que estabelece Lei
Orçamentária Anual para o exercício de dois mil e dezoito. A emenda 01 – Alterar na
atividade Nº 2.003 – Manutenção da Unidade Central de Controle Interno – Controladoria
– Do Gabinete do Prefeito – o código de subfunção 122 - Administração Geral para
subfunção 124 – Controle Interno, relativo ao elemento de despesa 33903600 – Outros
serviços de terceiros - pessoa física. O Diretor-Geral esclareceu que essa substituição
não será no corpo da lei; e sim, nos anexos do orçamento. Emenda 02 – Alterar na
atividade Nº 2.006 – Manutenção das atividades tributárias NAC e setor de tributação da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o código da subfunção 123 Administração Financeira para a subfunção 129 – Administração de receitas. Emenda 03
– Incluir na Secretaria Municipal de Assistência Social a atividade Nº 2.063 – Manutenção
do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar; 006 - Secretaria
Municipal de Assistência; 003 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08 – Assistência
Social; 244 – Assistência Comunitária; 0073 - Programa de Segurança Alimentar e
Nutricional; 2.063 – Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar; 33903200 - Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita - cinco mil reais.
Anular na Secretaria Municipal de Assistência Social a atividade Nº 2.056 – Manutenção
dos serviços de proteção social básica às famílias no CRAS; 006 - Secretaria Municipal
de Assistência Social; 003 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08 – Assistência
Social; 244 – Assistência Comunitária; 0069 – Gestão da Proteção Social Básica; 2.056 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica às Famílias no CRAS; 3.3903200 Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita - cinco mil reais. O Diretor-Geral
explicou que tais emendas estão acompanhadas do parecer jurídico e a Comissão fez
análise da matéria. Levado a votação pela presidência da Câmara, as emendas
apresentadas pelo Executivo Municipal foram aprovadas por unanimidade. Posto em
discussão o Projeto de Lei Nº 022/2017, fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz
Anequim que, após cumprimentar a todos, destacou que este projeto refere-se ao
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orçamento do ano de dois mil e dezoito. Abordou sobre o percentual solicitado pelo
Executivo Municipal, a fiscalização da Câmara e as dificuldades enfrentadas por todos os
municípios, enfatizando a conversa tida com os Vereadores em que levou ao
conhecimento deles os precatórios que estão para chegar e as dívidas que devem ser
resolvidas e que o município não pode parar. Reiterou a importância desse orçamento de
dois mil e dezoito, dizendo que tem certeza que o município seguirá em frente; ressaltou
as dificuldades da Prefeitura, mas que, mesmo assim, existem máquinas trabalhando e
esse voto de confiança dado ao Prefeito será fiscalizado pela Câmara. Em seguida, fez
uso da palavra o Vereador José Marcos de Castro, após agradecer a presença de todos,
disse que a Câmara não pode cobrar sem oferecer; primeiramente, deve-se dar condição
de trabalhar. Comentou sobre os trinta por cento solicitados pelo Prefeito para o
orçamento de dois mil e dezoito, dizendo que Muqui possui vários problemas, poucas
funcionam na cidade, citando, como exemplo, a saúde e as estradas que estão mal
conservadas, as ruas e rios sujos e a volta da dengue. Portanto, dará seu voto de
confiança favorável para poder cobrar do Prefeito o que será de necessidade do povo. Ato
contínuo, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, após cumprimentar a todos, posicionouse a favor ao discurso feito pelo Vereador Sérgio Luiz Anequim, popular Camarão e de
algumas palavras ditas pelo Vereador José Marcos de Castro. Destacou que a cidade
está passando por um momento complicado, em que depende muito da dedicação dos
Vereadores e tem visto o Prefeito enfrentando os problemas. Disse que como Presidente
da Comissão, solicitou o apoio de todos os Vereadores para que colabore com Prefeito
para cobrar e dar condições de trabalho. Ressaltou que não adianta discursar contra o
Chefe do Executivo, contra o Secretário e vetar seus pedidos, quando estes pedem
socorro; dessa forma não conseguirá melhoria para o município. Destacou a importância
de se trabalhar com seriedade e da união na Câmara para que as coisas funcionem
melhor, trazendo assim condições para o povo sentir-se orgulhoso da cidade. Convidou a
todos os vereadores a votar favorável a este projeto. Disse que não é contra ao que foi
dito pelo Vereador José Marcos de Castro de que a cidade está abandonada, mas não vê
por esse lado; mas ele tem o direito de enxergar dessa maneira. Falou da necessidade de
se melhorar cada vez mais e ao finalizar seus comentários agradeceu a oportunidade e
desejou boa noite a todos. Fez uso da palavra o Presidente da Câmara que parabenizou
a Comissão que analisou este projeto, citando os nomes dos membros que a compõe e
aos

Vereadores

que

participaram
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que

discutiram

a

matéria
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supramencionada. Destacou a importância do diálogo e de se ter abertura para conservar.
O Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido, em meio a justificativas, proferiu seu voto será
favorável ao projeto. Após as discussões, o Projeto de Lei Nº 022/2017 foi aprovado por
unanimidade. Na sequência, lido o Projeto de Nº 027/2017 que dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalações de armários/guarda-volumes nas agências bancárias. Em
seguida, o Presidente solicitou o parecer oral sobre a matéria. A Comissão Permanente
de Educação, Saúde, meio Ambiente e Infraestrutura Municipal, Vereadora Rita Maroni,
abordou sobre a importância da referida lei e expôs o posicionamento da comissão
favorável á matéria. Posto em discussão, fez uso da palavra o Vereador Hélio Carlos
Candido Ribeiro, destacando que esse projeto foi uma ideia sua, juntamente com Dr.
Ubaldo. Justificou as motivações que o levaram a elaborar esse projeto e pediu que o
Prefeito o sancione. Posto em votação, o Projeto de Nº 027/2017 foi aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, dispensa de prazo dos Projetos de Lei Nº 030/2017 e Nº
031/2017. Lido o Projeto de Lei Nº 030/2017 – Iniciativa Prefeito Municipal – Autoriza o
Poder Executivo a realizar acordos diretos com credores de precatórios relativos às
administrações direta e indireta do Município, e institui a Câmara de Conciliação de
Precatórios - CCP, prevista no art. 97, parág. 8º, inciso III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988 – ADCT – Prefeito
Municipal. Posto votação, a dispensa de prazo do projeto foi aprovada por unanimidade.
Posto em discussão e votação o Projeto de Lei Nº 030/2017 foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, lido o Projeto de Lei 031/2017 – Iniciativa da Mesa Diretora da
Câmara Municipal - Concede abono aos Servidores do Poder Legislativo Municipal de
Muqui. Posto votação, a dispensa de prazo do projeto foi aprovada por unanimidade.
Posto em discussão e votação, o Projeto de Lei 031/2017 foi aprovado por unanimidade.
Ato contínuo, lido o Requerimento Plenário Nº 39/2017 - Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido que, após apreciação em plenário, foi aprovado por unanimidade. Dando
prosseguimento, lida a Indicação Nº 52/2017 - Vereador Roberto Carlos Ravani que, após
apreciação em plenário, 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 cumprimentar a todos, abordou
sobre o que precisa ser feito para melhorar Muqui, sobretudo com relação a limpeza
urbana, pois as ruas, os rios e morros estão sujos. Posicionou-se contra ao Latão de lixo
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nas ruas. Criticou a atitude da população em depositar o lixo nas ruas. Aparte Vereador
Tadeu Custódio também se manifestou contra o latão de lixo nas ruas. Aparte o Vereador
Hélio Carlos Ribeiro Candido também comentou sobre o lixo dispensado na praça do
bairro Boa Esperança. Aparte a Vereadora Rita Maroni defendeu a disponibilidade de
lixeiras nas ruas. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro comentou sobre a
lixeira citada pela Vereadora Rita Maroni e que o lixo doméstico deve ser guardado em
casa para ser dispensado no caminhão de coleta. Aparte o Presidente da Câmara,
Vereador Sérgio Luiz Anequim, disse que o caminhão de coleta passa nas ruas no
período da manhã; portanto, disse com veemência que a população e os comerciantes
devem entender que não se pode colocar o lixo na rua depois do almoço. Abordou sobre
o lixo despejados nas ruas no sábado e domingo à noite pelas casas de lanche,
considerando uma falta de responsabilidade da população, deixando uma má impressão
da cidade para os visitantes que veem a Muqui devido à sujeira nas ruas. Reiterou que o
caminhão de coleta de lixo circula na cidade no período da manhã e que a população
deve se conscientizar. Relatou que o prefeito de uma cidade do Espírito Santo comentou
com ele que, em sua cidade, fotografam as pessoas que jogam lixo nas e publicam nas
redes sociais. Citou também que a prefeitura de Muqui dispõe de três caminhões para
coleta de lixo. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro reiterou a
necessidade de se conscientizar sobre o descarte correto do lixo e prezar pela limpeza
urbana. Comentou sobre o pedido de suplementação do Prefeito e que cobrará as ações
dele em favor de Muqui. Ressaltou que não é a favor ou contra a ninguém, que seu
partido é o povo e que dará condições ao prefeito de trabalhar em benefício da
população. Comentou sobre o abono concedido aos funcionários da Câmara Municipal e
que o Prefeito também possa “olhar” para os servidores municipais com carinho. Abordou
sobre o concurso público para que dê legalidade ao processo de contratação de
funcionários, destacando que não se deve beneficiar politicamente a ninguém. Abordou
sobre a obra de calçamento da rua próxima a vidraçaria do Henrique que se encontra
paralisada. Comentou sobre a infestação de ratos em uma determinada escola do
município e que as aulas tiveram que ser suspensas. Aparte o Vereador Tadeu Custódio,
por meio de ofício, cobrou da Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de colocar
veneno nos bueiros para exterminar os ratos. Retomando a fala, o Vereador José Marcos
de Castro parabenizou a Secretária Municipal de Educação que tomou as atitudes de
forma imediata contra a infestação de ratos na referida escola. Abordou também sobre os
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ratos em outras áreas do município e concedeu aparte ao Vereador Tadeu Custódio para
suas explanações. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro comentou sobre
a indicação referente à cessão para a Polícia Militar do restante do espaço do prédio em
funciona o batalhão. Ao finalizar seu discurso desejou feliz natal a todos. Em seguida, fez
uso da palavra o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira que, após cumprimentar a
todos, desejou votos de pesar a família do Senhor Olinto Berilli. Abordou sobre o
calçamento da localidade Alto Cruzeiro que arriou. Parabenizou a Secretária Municipal de
Educação pelas suas atuações frente a essa pasta. Registrou a presença do Senhor
Orlando Luiz no plenário. Mencionou sobre o processo seletivo na área da educação que
ocorrerá do dia oito ao dia treze deste mês e que a inscrição será online pelo site da
prefeitura. Expôs o trabalho desenvolvido pela professora Graciane, do Jardim de Infância
Municipal, com as crianças com problemas de visão. Fez comentários sobre serviços
prestados pelos Correios, sobretudo pelo funcionário Romário. Expôs as cobranças dos
Vereadores ao Governo do Estado referente à construção de barragens. Aparte o
Vereador Tadeu Custódio explicou as questões que envolvem o atraso na construção das
barragens. Retomando a fala, o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira fez críticas
à ECO 101, apresentou as justificativas e a necessidade de duplicação da BR 101 e o
envolvimento da classe política para essa iniciativa. Explicou o pedido de dispensa de
prazo para votação de alguns projetos nessa sessão. Mencionou as funcionárias do PSF
que lutam pela estabilidade no emprego. Desejou feliz natal e aconselhou a todos que
transitassem com cautela nas estradas para evitar acidentes. Vereador Ronald Barbosa
Eduardo, após cumprimentar a todos, comentou sobre a atuação do Prefeito e devem ser
dadas condições de trabalho a ele para que possa resolver os problemas do município.
Agradeceu a presença de todos nessa sessão. Convidou aos Vereadores que
abraçassem a causa das funcionárias da saúde que reivindicam pela estabilidade no
emprego e fez suas considerações sobre essa situação. Abordou sobre o recesso dos
Vereadores. Relatou a conversa tida com o Prefeito Renato a respeito da situação dos
funcionários da saúde, do programa ACS e que a Câmara deve se envolver para
solucionar esse problema. Criticou o trânsito da cidade de Muqui e solicitou envio de
ofício, pedindo aos responsáveis do DETRAN que implementaram a sinalização e as
placas de trânsito para que venham a Muqui corrigir alguns erros encontrados. Abordou
sobre o funcionamento da farmácia popular, sobretudo nos feriados prolongados. Solicitou
ofício a Secretária Municipal de Saúde e ao Secretário de Planejamento, Senhor Gilberto
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Mofate, para que busquem uma maneira de manter a farmácia popular de plantão.
Comentou sobre sua ideia de adotar o sistema de receitas médicas carimbadas pelo
município e convênios com farmácias para atender a população carente. Aparte o
Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira expôs sua opinião sobre o local de
funcionamento da farmácia básica, dizendo que deveria ser no próprio Hospital
Maternidade. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo fez suas
considerações sobre a saúde do município e comentou a respeito de suas iniciativas
como Vereador. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que
comentou sobre a situação dos funcionários da saúde, do programa ACS, colocou a
Câmara Municipal e a Assessoria Jurídica a disposição deles. Solicitou envio de ofício a
engenharia do DETRAN para corrigir os problemas causados pelas placas de trânsito
instaladas nas ruas que prejudicaram os que transitam no centro da cidade. Abordou
sobre os carros que “dormem” nas ruas, dizendo que as ruas são feitas de garagem e que
a Prefeitura deve tomar as devidas providências. Na sequência, cumprimentou o Senhor
Orlando Luiz que se encontrava no plenário. Por ofício, solicitou ao Secretário Rogerinho
e ao Senhor Prefeito para que mantenham limpas as pontes localizadas próximas a
Vidraçaria do Henrique, tendo em vista as obras de calçamento nessa localidade e os
transtornos enfrentados pelos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida. Aparte o
Vereador José Marcos de Castro solicitou ofício direcionado a empreiteira responsável
pela estrada da terra fria cobrando operação tapa buraco nessa localidade. Retomando a
fala, o Vereador Tadeu Custódio solicitou ofício ao DNIT operação tapa-buraco na entrada
da comunidade São Gabriel. Solicitou ofício parabenizando as diretoras, professores,
funcionários e alunos das escolas municipais pelos serviços prestados e qualidade do
ensino ofertado. Teceu elogios a Secretária Municipal de Educação, Senhora Eliane e
concedeu aparte ao Vereador Francisco de Assis para suas considerações sobre o
trabalho desenvolvido pela secretaria municipal de educação. Retomando a fala, o
Vereador Tadeu Custódio solicitou ofício ao Prefeito e ao Secretário Rogerinho
encaminhando as reclamações dos moradores do Alto Cruzeiro referente a péssimas
condições do calçamento e a necessidade de reparos. Aparte o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo comentou sobre sua satisfação em conceder abono aos funcionários da Câmara
e que atravessou uma indicação para que o mesmo fosse feito para os servidores da
prefeitura. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio enviou votos de pesar, em
nome de todos os Vereadores, a família do falecido professor Olinto Berili. Ao finalizar seu
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discurso desejou um feliz natal e ano novo a todos. Na sequência, fez uso da palavra o
Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido comentou sobre a situação dos agentes
municipais de saúde do município. Abordou sobre os aumentos dos encargos repassados
pelo governo federal, citando o reajuste no gás de cozinha e a respeito da corrupção que
atinge a classe política. Solicitou ofício ao Secretário de Estado de Saúde e ao
Superintendente de Saúde, Senhor Jair Ferraço, agradecendo por ter recebido os
Vereadores e esclarecidos algumas questões sobre a prestação de serviços na área da
saúde. Ressaltou a ausência da Secretária Municipal de Saúde nessa reunião com o
Superintendente Jair Ferraço. Solicitou agendamento de reunião com a Secretária
Municipal de Saúde a fim de verificar a demanda de ressonância magnética. Comentou
sobre o pedido de trinta por cento de suplementação, ressaltando que está vivenciando
um momento crítico na área da saúde, sem pediatra de plantão e sem dentistas para
atender a população. Abordou sobre o orçamento votado na Câmara no valor de onze
milhões. Expôs sobre a necessidade de conceder abono e aumento salarial para os
funcionários públicos. Cobrou limpeza do rio que corta o município. Criticou o
funcionamento da farmácia popular até meio dia. Aparte o Vereador José Marcos de
Castro também criticou o funcionamento da secretária de saúde em horário reduzido.
Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido pediu para que a farmacinha
venha funcionar o dia todo para melhor atender a população. Agradeceu ao Secretário
Rogerinho pelos atendimentos prestados; pediu para que verifique os pontos críticos das
estradas do município para realizar a manutenção e para rever a estrada da comunidade
Fortaleza, principalmente a subida da comunidade Morubia. Comentou sobre o concurso
público da Prefeitura de Muqui. Finalizou seu discurso desejando um feliz natal e ano
novo a todos e convidou para uma palestra do Senhor Renato Casagrande, na próxima
segunda-feira. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Sérgio Luiz Anequim, que
comentou sobre a situação dos funcionários da saúde, do programa ACS/PSF. Solicitou
do Prefeito, do Secretário de Obras e do Secretário de Agricultura os esforços
necessários para realizar a limpeza urbana, sugerindo que se deve contratar empresas
para limpar os rios e retirar entulhos da cidade. Comentou sobre o calçamento danificado
do bairro San domingo devido as chuvas. Relatou as consequências da última enchente
ocorrida no município de Muqui. Abordou sobre as obras no bairro Nossa Senhora
Aparecida. Expôs que concorda com a retirada dos latões de lixos das ruas. Destacou
atitudes de vândalos que quebraram as lixeiras instaladas nas ruas nos mandatos dos Ex9
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Prefeitos Paulão e Aluísio; além disso, depredaram o cemitério e colocaram fogo na
caçamba. Questionou como ninguém vê os vândalos que picham os prédios da cidade.
Aparte a Vereadora Rita Maroni salientou a importância de conscientização permanente
da população e da ação do poder público. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz
Anequim, reforçou a necessidade da conscientização. Comentou sobre o orçamento que
foi votado nessa sessão e as reformas que serão feitas no SIAM, Casa da Mulher e em
vários postos de saúde. Destacou as lutas e os desafios travados na administração
pública. Solicitou ofício direcionado ao Secretário Municipal de Obras pedindo para que
deposite saibro e caco de mármores para colocar nas estradas rurais nos períodos
chuvosos. Cobrou a aquisição, com urgência, do material para realizar o atendimento
dentário, tendo em vista as constantes reclamações dos que necessitam da prestação
destes serviços. Mencionou sobre a confiança depositada no Prefeito Municipal e o
trabalho desenvolvido pelos funcionários. Aparte o Vereador Tadeu Custódio cobrou
revisão geral do calçamento da cidade. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz
Anequim comentou sobre o conserto feito pela CESAN de um vazamento próximo à casa
do ex-prefeito Pedro Mendonça, deixando o calçamento danificado e solicitou ofício
direcionado ao Senhor Eliezer cobrando as devidas providências. Solicitou votos de pesas
aos familiares do falecido professor Olinto Berilli. Comentou sobre as emendas
parlamentares dos deputados. E, ao finalizar seu discurso, desejou feliz natal e ano novo
a todos. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada esta sessão e convidou para a
próxima a se realizar no dia sete de fevereiro de dois mil e dezoito, 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, 06 de dezembro de 2017.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO
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