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

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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, desejou boas-vindas aos
Vereadores, tendo o vista o término do recesso parlamentar. Comunicou a população de
Muqui que os trabalhos nessa Casa de Leis estão se iniciando hoje. Pediu a Deus que
esse ano de dois mil e dezoito, todos os Vereadores possam trabalhar em prol do
município; pediu as bênçãos de Deus para os funcionários da Prefeitura, da Câmara
Municipal, para os Vereadores, Secretariados, para o Prefeito e Vice-Prefeito para que
possam atender a comunidade com carinho, com respeito; porque todos sabem das
dificuldades, mas é necessário ter responsabilidade, por isso que pediu a Deus para
iluminar o caminho de todos. Na sequência, o Presidente da Mesa Diretora pôs em
discussão e votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia seis de dezembro de dois
mil e dezessete, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, o Presidente da
Câmara informou que essa Casa de Leis trabalha com repasse do ano anterior e, nunca
havia acontecido o houve nesse ano, destacando que o repasse no ano de dois mil e
dezesseis para dois mil e dezessete aumentou aproximadamente dez mil reais. Já nesse
ano, em que orçamento é do ano de dois mil e dezessete, houve uma queda no valor de
quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos mês. Ressaltou que
houve uma queda na arrecadação do município no ano de dois mil e dezessete, mas essa
Casa de Leis conseguiu deixar em conta o valor de sessenta e cinco mil e cento e
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quarenta e seis reais e noventa e três centavos que será devolvido à Prefeitura Municipal
de Muqui. Comentou sobre os investimentos realizados na Câmara Municipal, sobretudo
no período em que o Vice-Presidente assumiu a Câmara, destacando a confecção dos
quadros das legislaturas anteriores e a aquisição de um veículo. Não havendo
comunicados, correspondências e ementas de projetos de leis a serem lidos no pequeno
expediente, passou-se a ordem do dia. Ato contínuo, o Presidente da Mesa Diretora,
Vereador Sérgio Luiz Anequim solicitou dispensa de prazo do Projeto de Lei referente à
ponte da comunidade Aliança. Nesse ínterim, interrompeu a sessão por cinco minutos,
esclarecendo que a ponte na comunidade Aliança está pronta, faltando apenas nomeá-la.
Retomando a sessão, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei Nº 001/2018 –
Nomeia ponte na Fazenda Aliança no Município de Muqui/ES. Após leitura da justificativa,
a referida matéria foi à discussão, porém não havendo manifestação dos Nobres Edis, a
mesma foi levada a votação, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, solicitou
envio de ofício a Deputada Federal Norma Ayub dizendo que, no período que esteve na
Prefeitura, fez o pedido de um caminhão caçamba truck e foi atendido. Além disso, pediu
um milhão de reais e serão liberados quatrocentos mil reais para área da saúde e
seiscentos mil reais para o calçamento do bairro Filipe Marques até o “pé” da comunidade
Morubia. Reiterou o pedido de ofício a Deputada Federal Norma Ayub e ao Deputado
Estadual Theodorico de Assis Ferraço que também participou dessa conquista. Ressaltou
que todos os deputados que ajudarem o município de Muqui com emendas parlamentares
devem, deve agradecê-los. 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

que,

após

cumprimentar

a

todos,

expressou

seus

agradecimentos a Deus e a população Muquiense por proporcionar a ele estar na Câmara
os representando. Desejou que esse ano seja de grande realização para todos e que
Deus ilumine a vida de todos concedendo paz e saúde. Saudou o Presidente da Câmara.
Relatou sua visita na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, destacando seu
intuito de buscar qualificação. Além disso, destacou que existem muito a ser mudado
nessa Câmara, citando, como exemplo, o posicionamento do relógio que deveria estar na
frente do Vereador. Comentou sobre a devolução de recursos financeiros feitos pela
Câmara à Prefeitura; enfatizando que não tem a intenção de criticar, mas de trazer novas
ideias e de reivindicar. Disse que sua voz é para representar o seu eleitorado, que
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acreditaram em suas ideias e, por isso, utiliza a tribuna para defendê-los, pois acredita
que muitos gostariam fazer uso desse recurso para expressar suas necessidades.
Abordou sobre as atitudes que tomou contra a Secretaria de Saúde, ressaltando que
agora atende que muito é cobrado e pouco é dado a ela. Relatando que pediu desculpas
a Secretaria de Saúde pelas suas atitudes. Por ofício, solicitou da Secretária Municipal de
Saúde para que tenha um pouco mais de carinho com o povo carente. Destacou a
importância da aquisição do sugador para beneficiar as pessoas que precisam de
cuidados. Reiterou o pedido de empenho tanto do Prefeito quanto da Secretária da
Saúde, pois não acha justo tirar do pouco que o povo recebe para pagar procedimentos
particulares que são de responsabilidade da Prefeitura. Comentou sobre o recesso
parlamentar, dizendo que acredita que todos os Vereadores trabalharam muito nesse
período. Solicitou ofício direcionado a Secretária de Saúde reivindicando a instalação
telefone fixo nos postinhos de saúde do município. Na oportunidade expôs suas
justificativas, citando a necessidade de obter informações sobre agendamentos e
resultados de exames; bem como, evitar que ligações sejam feitas para o telefone
particular das agentes de saúde; as quais, muitas vezes, podem causar constrangimento
e problemas familiares. Explicou o que motivou suas reivindicações, dizendo que não tem
a intenção de criticar, mas amenizar o sofrimento das pessoas. Reiterou o pedido de
ofício, sugerindo que esse telefone seja apenas para receber as ligações e não efetuá-las,
pois tem ciência das dificuldades da Prefeitura. Desejou a todos um excelente carnaval e
pediu ao Secretário Municipal de Cultura que contrate bastante segurança particular,
incentivando-os a trabalharem com mais dedicação, coibindo atitudes constrangedoras e
não somente apartando as brigas, tendo em vista que o carnaval de Muqui é motivo de
orgulho para os que participam desse evento. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e
desejou a todos boas festas. Em seguida, concedida a palavra ao Vereador Roberto
Carlos Ravani, após cumprimentar a todos, comentou sobre a violência que está
generalizada no país. Solicitou ofício ao Prefeito para que possa, juntamente com o
Secretário responsável, providenciar a limpeza dos loteamentos localizados na rua
sentido ao Parque de Exposições ou notificar aos proprietários dos lotes para que façam
essa limpeza, tendo em vista o matagal que cresceu e o risco para as crianças que
passam por essa localidade. Na oportunidade, pleiteou a limpeza das ruas de Muqui,
dizendo que, após esse período de chuva o mato cresceu. Agradeceu a instalação de
quebra-molas na rua sentido ao Parque de Exposição e, por ofício, comunicou ao Prefeito
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o pedido da população de mais um redutor de velocidade nessa localidade. Ainda por
ofício, solicitou ao Rogerinho, Secretário Municipal de Obras, manutenção das estradas
rurais do município prejudicadas pelas chuvas e dificultando o acesso às comunidades.
Ao finalizar seu discurso, agradeceu a Deus pelo ano que se passou e desejou que nesse
ano pudesse fazer muito mais pelo munícipio, destacando que todos os Vereadores se
esforçaram o máximo para atender a população. Na sequência, o Presidente da Mesa
Diretora registrou a presença da Senhora Elen Lima, da Senhora Diana Facini e do
Carlinho “Cumbuca” Presidente da Associação de Moradores da Comunidade Morubia.
Nesse ínterim, concedeu a palavra ao Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira. No
uso da palavra, o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira, após cumprimentar a
todos, comentou sobre os problemas decorrentes da sinalização de trânsito implementada
no município. Registrou a presença do Ex-Vereador Carlinhos Luparelli. Reiterou os
comentários sobre a sinalização do trânsito do município e solicitou ofício ao DETRAN,
com a assinatura de todos os Vereadores, convocando o responsável pelo planejamento
dessa sinalização para vir a Muqui a fim de realizar as modificações necessárias. Ainda
em seu discurso, abordou sobre o vale-transporte da Viação Real e, por ofício, solicitou
explicações da referida empresa questionando porque o vale-transporte desta empresa
pode ser utilizado apenas por um mês, sendo que o da Viação Sudeste é válido para um
ano. Discorreu sobre as constantes reclamações da população sobre a necessidade de
manutenção dos alto-falantes da cidade e pediu ao Prefeito que, juntamente com seu
secretariado, possa providenciar o referido conserto. Parabenizou a Secretária Eliane
Eduardo e sua equipe por conquistar o sexto lugar no ranking de qualidade da educação.
Parabenizou ao Secretário Municipal de Cultura pela reunião realizada com os grupos de
bois pintadinhos; parabenizou a equipe organizadora do carnaval e pediu as pessoas
participassem desse evento em paz, com alegria e sem violência. Além disso, pediu ao
Executivo Municipal que contratasse equipe de segurança para que o carnaval ocorra de
forma tranquila. Pediu a Polícia Militar que, nesses dias do carnaval, antes de multar,
sobretudo os turistas que veem participar desse evento, tenha bom senso e leve em
consideração que a cidade não dispõe de vagas suficientes para estacionar os veículos e,
se possível, que Prefeito possa se reunir com a Polícia Militar para verificar a
possibilidade de evitar esse tipo de multa. Aparte o Vereador Roberto Carlos Ravani
solicitou ao Diretor-Geral a leitura da resposta do Ofício Nº 0338/2017-CMM, que
encaminha a indicação Nº 052 – do Nobre Vereador Roberto Carlos Ravani ao Prefeito
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Municipal a respeito da solicitação de manutenção dos alto-falantes. Nesta, o Chefe do
Executivo Municipal informa que, pelo fato dos alto-falantes se tratarem de um sistema
antigo, não se suportam mais a manutenção e não se encontra no mercado material de
reposição; porém dentro do possível as manutenções estão sendo realizadas. Retomando
a fala, o Vereador Francisco de Assis Verly de Assis comentou sobre a resposta do ofício
lido, solicitando a aquisição de novos alto-falantes para atender a população que reclama
constantemente a falta desse sistema de comunicação do município. Além disso, solicitou
do Prefeito que volte sua atenção para o município nesse ano de dois mil e dezoito. Ao
finalizar seu discurso, desejou a todos um ano novo repleto de felicidade, paz e
prosperidade; um bom carnaval e uma boa noite. Na sequência, fez uso da palavra o
Vereador José Marcos de Castro que, após cumprimentos iniciais, ressaltou a presença
daqueles que se encontravam no plenário, cobrou a participação do povo nas sessões da
Câmara, cumprimentou também o Ex-Vereador Carlinhos Luparelli e os atuais
Vereadores da Casa, desejando as benções de Deus sobre todos. Abordou sobre os
problemas dos serviços prestados na área da saúde no município de Muqui comparando
as dificuldades encontradas quando necessita de atendimento para seu tratamento
médico, citando questões como determinação judicial para aquisição de medicamentos e
os exames de altos custos. Pediu mais atenção da Secretária Municipal de Saúde para
com as pessoas que procuram atendimento e se não estiver condições de continuar na
Secretaria que peça para sair deste cargo. Ressaltou que cabe ao Prefeito cobrar
desempenho deste funcionário. Considera que a saúde está um caos, citando como
exemplo, a falta de transporte para os pacientes em tratamento de hemodiálise,
destacando que é um caso a ser levado ao Ministério Público. Reiterou a necessidade de
se tratar a todos com educação e se a pessoa não está pronta para trabalhar em um setor
que saia dele. Enfatizou que não está pedindo de favores a Secretária nem ao Prefeito;
mas requerendo o direito do povo, pois se coloca na situação das pessoas que precisam
da saúde. Comentou sobre suas iniciativas como Vereador, sobretudo na área da saúde,
enfatizando que deve cobrar do Prefeito caso deixe a desejar. Disse que não se refere ao
Renato Prucoli, pois não tem nada contra ele e deseja as bênçãos de Deus para que
brilhe em seu mandato. Acredita que não vale a pena criticar o Prefeito; e sim, deve tentar
construir junto com ele, ressaltando que nunca viu uma pessoa levar vantagens ao “pisar”
em alguém. Disse que Deus é justo e conseguirá vencer seu problema de saúde, porque
sua história de vida é construída em cima da verdade e da busca para satisfazer a
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necessidade do próximo, justificou que suas iniciativas não são por ambição de ter manter
mandato, porque se não fosse Vereador sua situação financeira seria muito melhor,
enfatizando que tem sua “bandeira” e brigará muito por ela. Ainda em seu discurso,
comentou sobre a conversa tida com o Prefeito sobre a possibilidade de conquistar uma
antena de telefone da empresa Vivo para ser instalada na Babilônia e esclareceu que o
telefone fixo com internet que se encontra nessa comunidade será para atender
especificamente a unidade de saúde. Por ofício, direcionado ao Secretário Municipal de
Agricultura, solicitou a poda duas ou três árvores na Santa Rita a fim de atender as
constantes reclamações dos moradores dessa comunidade. Aparte o Presidente da
Câmara informou que também fez esse pedido ao Secretário Alnicey e o serviço será
realizado após o carnaval. Aparte o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira
também cobrou a poda das árvores da subida do cemitério, no Bairro São Pedro, que, até
o momento, não foi realizada e o pedido foi feito há, aproximadamente, trinta dias;
portanto, que o Secretário Alciney possa atendê-lo antes de ir para Santa Rita.
Interrompendo, o Vereador Sérgio Luiz explicou que fez o pedido ao Secretário, mas não
sabe se será atendido e reforçou o pedido da poda de árvores feito pelo Vereador
Francisco de Assis. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro também
mencionou que a Vereadora Rita Maroni também solicitou a poda das árvores próximas
ao colégio e enfatizou que não concorda com a decisão do Prefeito de ter dispensado os
funcionários que trabalhavam com a poda devido a questões trabalhistas e optar pela
contratação de prestação de serviços. Aparte o Vereador Roberto Carlos Ravani solicitou
ofício para defesa civil ou corpo de bombeiros solicitando as podas das árvores da no
trecho que compreende Muqui a Cachoeiro - rodovia 393, pois em alguns lugares há
muitas de bambus e nos dias chuvosos caem na estrada, citando a ocorrência de
acidentes por esse motivo. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de castro
lamentou a situação dos funcionários públicos com salários defasados, considerando-os
como vítimas dessa falta de condições do município de repor tais perdas salariais.
Mediante o exposto, solicitou do Prefeito Renato mais atenção sobre esse caso, dizendo
que, na situação em que Muqui se encontra, deve-se esquecer dos grandes projetos; e
sim, dar prioridade às pequenas coisas que devem ser feitas, porque não está dando
conta de colocar os paralelepípedos que a chuva arrancou das ruas, por isso não adianta
fazer grandes obras, deve-se ter projetos para colocar medicamentos na farmácia básica,
ter carros a fim de atender os doentes e melhorar a vida da população. Solicitou envio de
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ofício a Secretária Municipal de Educação parabenizando-a pelo brilhante trabalho
realizado nesta pasta, destacando que ela merece todo reconhecimento pelo município
ter alcançado o sexto lugar na qualidade da educação a nível estadual. Por ofício,
solicitou conserto das tampas soltas dos bueiros localizados na rua próxima à residência
da irmã do Senhor Amílcar e na subida da Morada do Sol. Comentou sobre os problemas
da Comunidade São Gabriel com relação às contas emitidas pela empresa CESAN,
destacou que o Prefeito deve intervir nesse caso, tendo em vista que a CESAN é
prestadora de serviços, mas quem a fiscaliza é o executivo, pois é obrigação dos gestores
públicos acompanhar esses casos. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa
noite a todos. Na sequência, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido, após
cumprimentar a todos, comentou sobre os problemas na área da saúde no município,
destacando as dificuldades para atender a população no que diz respeito os exames de
Ressonância Magnética e cirurgias de cataratas. Mediante o exposto, solicitou o
agendamento de reunião com a Secretária Municipal de Saúde. Comentou sobre a
reunião ocorrida na Superintendência Regional de Saúde. Solicitou ofício ao Rogerinho,
Secretário Municipal de Obras, pedindo para que se faça um estoque de saibro para
utilizar nas manutenções das estradas rurais, tendo em vista o período chuvoso. Solicitou
ainda, reparos na subida da estrada que dá acesso à comunidade Morubia e rede de
manilha em frente ao comércio do Carlinhos. Também por ofício, direcionado ao Prefeito,
solicitou reparos na manilha quebrada próximo à igreja do Senhor Jorge em frente ao
Sítio do Namuda, ressaltando que o buraco está enorme e haverá um evento na referida
igreja e o Senhor Jorge está com receio de ocasionar acidentes com veículos. Ainda por
ofício, direcionado ao Rogerinho, pediu para passar a patrol nas estradas da comunidade
Santa Rita e rever as estradas rurais que precisam de manutenção, devido às chuvas que
atingiram essas localidades e o início do ano letivo nas escolas. Dando continuidade ao
seu discurso, por ofício solicitou do Prefeito, que informe o nome da empresa responsável
pela instalação de postes vindo do Atílio Vivácqua para Muqui. Comunicou os postes já
instalados ficaram muito dentro da estrada e sugeriu que faça contanto com a empresa e
verifique a possibilidade de utilizarem esses mesmos postes para colocar um sistema de
iluminação nas localidades rurais onde eles forem instalados, citando como exemplo, a
comunidade Morubia. Também por ofício, solicitou informações sobre o andamento do
projeto para obra da galeria da ponte localizada próximo ao “Nal Fraga”. Abordou sobre o
carnaval de Muqui, destacando o horário determinado para o seu término; salientou a
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importância da contratação de seguranças particulares, da atuação da Polícia Militar a fim
de manter a ordem e dando condições as famílias de participarem desse evento com
tranquilidade. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite a todos e conscientizou sobre
os riscos gerados pelo excesso de consumo de bebidas alcóolicas. Fez uso da tribuna o
Vereador José Marcos de Castro para encaminhar ofício em nome da comunidade
Morubia ao Secretário Municipal de Obras, agradecendo a melhoria da iluminação nessa
localidade. Em seguida, fez uso da palavra, o Vereador Sérgio Luiz Anequim destacou a
importância de depositar material para utilizar na manutenção das estradas danificadas
pelas chuvas. Comentou sobre o carnaval de Muqui, destacando que o horário
determinado para o término desse evento, prejudicará os comerciantes; enfatizou também
sobre a segurança contratada para esse evento e pediu a todos que possam aproveitar o
carnaval com saúde e sem brigas. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada esta
sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia vinte 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, 07 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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