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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E
DEZOITO.
Aos vinte e um 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, o Presidente da Mesa Diretora
pôs em discussão e votação a ata da Sessão Ordinária realizada no dia sete de fevereiro
de dois mil e dezoito, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, passou-se ao
pequeno expediente com a leitura dos documentos recebidos: - Comunicado do Prefeito
Municipal e da Secretária Municipal de Saúde referente à vacinação contra vírus da febre
amarela. Findo o pequeno expediente, passou-se à Ordem do Dia. De acordo com a
solicitação do Presidente da Câmara o Diretor-Geral proferiu a leitura dos Requerimentos
Plenários Nº001/2018; Nº002/2018; Nº003/2018 e Nº004/2018; sendo todos aprovados
por unanimidade. Ato contínuo, lidas as Indicações Nº 001/2018; 002/2018; 003/2018;
004/2018; 005/2018; 006/2018 e 007/2018 com suas respectivas justificativas, sendo
todas foram aprovados 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 a
Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro, após cumprimentar a todos, abordou
sobre os pedidos direcionados ao Executivo e também aqueles que foram pleiteados
diretamente aos secretários, citando, como exemplo, a necessidade de manutenção das
estradas rurais, devido o período chuvoso. Comentou a respeito da indicação direcionada
ao Prefeito em disponibilizar pessoas e um local, que poderia ser uma das salas da
estação rodoviária, a fim de prestar informações aos visitantes que veem a Muqui.
Discorreu sobre sua visita à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis,
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destacando as reivindicações dos catadores, a sugestão de projetos desenvolvidos nas
escolas para incentivar a coleta seletiva do lixo; além de mencionou seu pedido para
limpeza e roçada do matagal nos arredores da sede, a qual já foi realizada. Aparte o
Vereador Tadeu Custódio justificou a importância de conscientizar a população sobre a
importância da separação do lixo doméstico, através da divulgação no SEMINC, e, por
ofício, solicitou do Prefeito a elaboração de um comunicado nesse sentido para divulgar
nos alto-falantes da cidade. Retomando a fala, Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos
Ribeiro reiterou seus comentários sobre a separação do lixo para coleta, salientando que
os catadores ganham mais em cima do PETI. Disse que esse assunto foi um pedido dos
moradores da popular Rua do Contorno e para mobilizar a população poderia se fazer
palestras, campanhas e comunicações pelo alto-falante. Com a palavra o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo, após cumprimentar a todos, agradeceu a Deus pela
oportunidade de representar o povo e cumprimentou as pessoas que se encontravam no
plenário. Expôs que a população deveria se dedicar um pouco mais para acompanhar o
trabalho dos Vereadores. Agradeceu a todos que ouvem e assistem pelos meios de
comunicação da Casa. Solicitou a Presidência da Câmara um relógio digital no plenário,
de frente à tribuna, para que o Vereador possa acompanhar o tempo estabelecido para
discursar. Destacou sua função de comunicar as necessidades do povo. Comentou que
criticou muito a Secretária Municipal de Saúde devido à falta de medicamentos, mas
poucos sabem do que ela fez no carnaval, preparando toda uma estrutura com médicos e
enfermeiros de plantão e segurança na portaria do hospital para atender a população
durante esse evento, e, por ofício, agradeceu a ela pelo empenho. Parabenizou a
população por não ter ocorrido nenhum problema nesse carnaval. Parabenizou ao
Secretário Gabriel pelo excelente trabalho na organização do carnaval. Comparou o custo
do carnaval realizado em Muqui com o de Cachoeiro de Itapemirim, ressaltando que faltou
apenas organizar melhor o patrocínio dos bois pintadinhos. Ainda em seu discurso,
solicitou ofício pedindo ao Prefeito Municipal que contrate ou organize uma equipe para
realizar a limpeza das bordas dos rios que se encontram com muito mato. Aparte o
Vereador Sérgio Luiz Anequim mencionou sua conversa com o Prefeito sobre a
necessidade de limpeza geral na cidade e, por ofício, direcionado a esse Secretário,
solicitou a limpeza e retirada dos matos que cresceram nas ruas da cidade. Retomando a
fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo relatou sobre o diálogo com seus eleitores pelo
facebook, dizendo que está a disposição para receber críticas mesmo as que não forem
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construtivas. Discorreu sobre as reivindicações a respeito dos problemas de iluminação
pública; destacando a empresa terceirizada para a prestação desse tipo de serviço no
município. Aparte o Vereador José Marcos de Castro também comentou sobre a
terceirização de empresa para serviços de iluminação pública, enfatizando que existem
muitas lâmpadas acesas durante o dia e outras apagadas à noite; portanto, por ofício,
direcionado ao Prefeito Municipal, pediu para cobrar da empresa responsável as devidas
providências. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim explicou os gastos da Prefeitura
para manutenção da Iluminação Pública e a economia obtida com a contratação de
empresa terceirizada. Informou que acredita que acabou o prazo do contrato com a
referida empresa e a necessidade de licitar novamente. Reiterou a economia obtida para
administração com reparos na iluminação pública e que, recentemente, foi realizada a
revisão no Parque de Exposições. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo afirmou que deve cobrar soluções para a iluminação pública, devido as
constantes reclamações. Fez críticas ao Secretário Municipal de Agricultura, dizendo que
ele está “brincando” com os Vereadores, porque tudo que foi pedido a ele nada foi
atendido e nem os telefonemas dos Vereadores ele atende. Reiterou que sua função na
vereança é representar o povo e, por ofício, direcionado ao Secretário de Agricultura,
falou que o Vereador não está na Câmara para “brincar”, destacando que nenhum pedido
foi atendido por esse Secretário e quando não se dedica a sua pasta começa a prejudicar
ao Prefeito. Disse ainda que precisa telefonar para o Prefeito para resolver algo que o
próprio Secretário teria condições de fazer. Mediante o exposto, pediu ao Secretário
Municipal de Agricultura se dedique mais a sua pasta. Aparte o Vereador Hélio Carlos
Ribeiro Candido concordou com o que foi dito pelo Vereador Ronald e criticou também ao
Secretário Municipal de Obras por não atender seus telefonemas, enfatizando que
reclamou com o Prefeito sobre isso. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa
Eduardo esclareceu que é cobrado pela população e que não gostaria de criticar a
ninguém; e sim, elogiar como fez com a Secretária Cláudia nessa sessão. Comentou
sobre as indicações feitas a Secretária Municipal de Saúde, justificando sua experiência
adquirida quando trabalhava com deputados e citando que essa secretaria investiu o
dinheiro público errado ao comprar medicamentos os quais são distribuídos de graça pela
farmácia popular. Mencionou a importância de se levar ideias para os secretários.
Justificou a relevância de sua indicação a respeito do posto de saúde, que atende o bairro
São Pedro, funcionar na antiga lavanderia dessa localidade; disse ter ciência das
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dificuldades do município, mas acredita que os Vereadores poderiam se reunir com o
Prefeito para fazer com que ele acolha a essa reivindicação dos moradores, citando que
pessoas idosas sobem no alto do morro para serem atendidas. Disse ainda, que a
localidade São Pedro foi um dos primeiros bairros da cidade e considera que ele foi pouco
beneficiado. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim comentou sobre o relógio do plenário
da Câmara que se encontra na parede a mais de dezessete anos no mesmo lugar.
Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo, por ofício, convidou o Prefeito
Municipal para uma reunião com os Vereadores a fim de esclarecer qual será
direcionamento a ser tomado na administração pública. Pediu ao Prefeito que tivesse um
pouco mais de responsabilidade com legislativo, considerando que muitos ofícios são
enviados, porém poucos são atendidos, citando, como exemplo, o que foi dito pela
Vereadora Rita Maroni sobre esse assunto. Acrescentou ainda que quando o que se
pleiteia não é atendido pelo executivo, um grupo de Vereadores que está em sintonia com
ele começa a se romper, por isso, que se deve ter mais consideração com os Vereadores
dessa Casa. Ao finalizar seu discurso, colocou-se a disposição e desejou boa noite a
todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador José Marcos de Castro que, após
cumprimentar a todos, comentou sobre a atitude dos Secretários Municipais não
atenderem os telefonemas dos Vereadores, considerando uma falta de ética, pois tanto os
Vereadores como os Secretários são funcionários e devem satisfação ao povo. Alertou
aos Vereadores que o período de mandato está passando, destacando que dentre tantos
candidatos eles foram escolhidos pela população. Reiterou o assunto a respeito dos
secretários que não atendem os telefonemas dos Vereadores, considerando uma falta de
respeito. Relatou um caso em que fez um pedido ao Secretário de Obras, que transferiu a
demanda para o Secretário de Agricultura o qual lhe prejudicou dizendo que o Vereador
José Marcos não havia feito nenhum pedido a ele. Comentou sobre o poder do Vereador
na função pública. Abordou os medicamentos de alto custo que precisa fazer uso para
seu tratamento de saúde, destacando as dificuldades encontradas para adquiri-los por
intermédio do Estado e que não conseguiria se não fosse pela decisão judicial. Abordou
sobre a necessidade de buscar recursos através de emendas para o município e dos
secretários valorizá-las. Por ofício, solicitou ao Secretário Municipal de Saúde ao Prefeito
um “galho” – uma extensão - da farmacinha básica dentro do Hospital Maternidade.
Justificou a necessidade de seu pedido, citando, como exemplo, o hospital da Cidade de
Piúma que, no verão, se encontrava preparado para receber os visitantes. Parabenizou a
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Secretária Municipal de Educação pelo seu desempenho, enfatizando que as professoras
a elogiam. Reiterou a questão da farmácia básica do município, ressaltando que poderia
colocar no hospital pelo menos os medicamentos que são distribuídos de graça pelo
governo. Questionou se o município possui convênio com o Hospital Santa Casa. Aparte
o Vereador Sérgio Luiz Anequim explicou que muito tempo atrás havia esse convênio,
mas o município ficou devendo a Santa Casa e a um bom tempo não se tem mais esse
convênio. Retomando a fala, o Vereador José Marcos de Castro reiterou os comentários
sobre a necessidade de se buscar convênio com o Hospital Evangélico, justificando essa
necessidade de atender os pacientes, citando, como exemplo, os que enfartam e acabam
morrendo por falta de recurso. Por ofício, solicitou ao Secretário Municipal de Obras
informação sobre onde se encontra os equipamentos da fábrica de manilhas e da fábrica
de vassouras do município, questionou porque foi retirada do local em que estava, pois
considera parte da história e um patrimônio do município. Mencionou a febre amarela, a
dengue, a infestação de mosquitos e de ratos como justificativas para a sua solicitação de
limpeza do rio da cidade. Por ofício, solicitou ao Secretário Municipal de Obras a
instalação de parapeito nas pontes do bairro Entre Morros. Comentou sobre o cemitério
localizado no bairro Entre Morros em que parte do muro caiu e precisa ser refeito. Aparte
a Vereadora Rita Maroni disse que mesmo sendo este cemitério de propriedade
particular, ele precisa passar por reformas, enfatizando que existe um grupo de pessoas
empenhadas em realizá-la de alguma forma. Convidou a todos para uma reunião no dia
treze, juntamente com os Prefeitos de Muqui, Mimoso do Sul e Marapé a respeito da
implantação de um local para armazenar sangue, justificou a importância dessa iniciativa
para atender pacientes em situações de emergência. Retomando a fala, o Vereador José
Marcos de Castro também discorreu sobre a relevância dessa questão de se ter um
espaço para reservar sangue no município. Reiterou os comentários sobre o Hospital
Maternidade e convênio com Hospital Evangélico. Solicitou ofício ao Prefeito cobrando a
manutenção dos alto-falantes, citando o caso de um alto-falante próximo ao Jardim de
Infância que foi desligado a pedido de um morador, enquanto a maioria das pessoas está
sentindo falta desse meio de comunicação da cidade. Ao finalizar o discurso, falou a
respeito das funções do Vereador, destacando que mandato não é profissão e, por
obrigação, o Vereador deve dar respostas ao município. Agradeceu ao Presidente e ao
Prefeito por disponibilizar o carro para viagem a Vitória. Ressaltou que, até o momento,
não foi atendido por secretário, citando o que iria ser atendido pelo Secretário Rogério, o
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Secretário de Agricultura tirou seu direito, por dizer que não havia nenhum pedido feito ao
Secretário Rogério e nem pelo Vereador José Marcos. Comentou sobre a comunidade de
onde veio que também, até o momento, não foi atendida em nada; e, somente agora que
estão falando em um telefone fixo com internet para atender a unidade de saúde e o dia
em que alguém levar uma antena de telefone móvel para atender a sua comunidade
agradecerá. Ao finalizar, desejou boa noite a todos. Dando prosseguimento a sessão, o
Presidente da Câmara cumprimentou as Senhoras Helen Lima, Gleide e Magali, ExSecretária Municipal de Agricultura que se encontravam no plenário. Teceu elogios a
Senhora Magali por ter exercido o cargo de secretária e agradeceu pelos trabalhos
prestados no período em que ele esteve à frente do município como Prefeito Interino. Na
sequência, fez uso da palavra o Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira que, após
cumprimentar a todos, retificou o que foi dito na reunião passada, pois é o Senhor João
Evangelista que fica no SEMINC. Comentou sobre o carnaval de Muqui e o apoio da
Polícia Militar para manter a tranquilidade desse evento. Abordou sobre sua indicação a
respeito do Posto de Saúde do bairro San Domingo. Criticou a resposta dada pela
Secretária Municipal de Saúde quando solicitou a contratação de médico para essa
unidade de saúde. Criticou ainda sobre a atitude da Secretária Municipal de Saúde por
questionar a uma funcionária sobre visita que o Vereador fez nesse posto de saúde,
enfatizando a necessidade de fiscalizar, considerando uma vergonha o lixo e da falta de
higienização neste posto. Também em seu discurso, solicitou a leitura da resposta do
ofício direcionado a Viação Real e apresentou os argumentos que justificam o pedido de
mais descontos no vale-transporte para ajudar a população de Muqui. Aparte o Vereador
Hélio Carlos Ribeiro Candido também comentou sobre a necessidade de redução no valor
da passagem da Viação Real. Retomando a fala, o Vereador Francisco de Assis Verly de
Oliveira parabenizou ao Secretário Municipal de Cultura pela organização do carnaval de
Muqui; solicitou envio de ofício aos responsáveis pelos bois pintadinhos e pelas vacas,
mocha e furiosa, agradecendo o empenho de todos eles nesse carnaval. Parabenizou ao
povo Muquiense que sabe fazer a festa e destacou a grande quantidade de turistas.
Salientou ainda que não houve nenhuma confusão nesse evento e elogiou a segurança
que funcionou bem. Parabenizou a iniciativa da Secretária Municipal de Educação que
colocou as escolas na rua, na sexta-feira de carnaval, e, por ofício agradeceu aos
colégios que participaram dessa iniciativa. Ainda em seu discurso, leu a resposta do
DETRAN referente ao ofício sobre a implantação da sinalização de trânsito no município.
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Em seguida, fez suas considerações e críticas, destacando a necessidade dessa
sinalização ser revista por esse órgão. Reiterou os comentários sobre o carnaval,
elogiando a Polícia Militar por não ter multado a nenhum carro que não estivesse
atrapalhando o trânsito durante esse evento. Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo
parabenizou ao Vereador Francisco de Assis Verly de Oliveira pelo discurso e também
abordou sobre a sinalização de trânsito do município de Muqui, destacando que o que
estivesse prejudicando a população poderia ser modificado. Interrompendo o Vereador
Francisco de Assis, salientou a importância dos responsáveis do DETRAN virem a Muqui
para conversar sobre as modificações que precisam ser realizadas na sinalização de
trânsito. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido que,
após cumprimentar a todos, relatou a reunião com a Secretária Municipal de Saúde; a
obrigação do Estado em atender as necessidades do povo e que exercerá sua função de
fiscalizar. Por ofício, direcionado ao Prefeito Municipal, comunicou a reclamação dos
cidadãos muquienses quanto a Prefeitura funcionar apenas meio expediente para o
atendimento ao público e questionou quando este órgão público retornará o atendimento
em período integral. Apresentou seus argumentos e criticou ao Secretário Rogerinho por
atender seus telefonemas. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim defendeu o Senhor
Rogério, destacando as qualidades pessoas deste secretário e que, possivelmente,
ocorreu algum problema no aparelho celular dele, pois não é de deixar de atender as
ligações. Retomando a fala, o Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido justificou os sua
reclamação sobre o não atendimento de telefonemas pelo Secretário Rogerinho e
encaminhou ofício a ele pedindo a manutenção das estradas de todas as comunidades
rurais do município, tendo em vista o início no ano letivo e que o transporte escolar não
está passando em determinados trechos. Citou a necessidade de maquinário na
Comunidade Monte Carmelo, explicando que alguns trechos estão intransitáveis,
causando transtornos aos pais de alunos. Também por ofício, direcionado ao Secretário
Municipal de Agricultura pediu para informar quais são os maquinários em situação de
uso, considerando o período da colheita, destacando a necessidade de prepará-los para
atender aos produtores e as estradas de lavouras. Solicitou também a revisão da estrada
da Comunidade Santa Rita, próxima a piscina; a manutenção da estrada da Comunidade
Morubia, sobretudo na curva do antigo lixão onde existe um buraco perigoso; e arrumar
as manilhas da estrada da Fortaleza, danificadas nas últimas chuvas. Também por ofício,
direcionado ao Senhor Gabriel, Secretário Municipal de Esportes, pediu para providenciar
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um maquinário a fim de realizar a limpeza do antigo campinho localizado no alto da
Morubia a fim de atender ao pedido de um morador dessa região. Discorreu sobre a
importância do esporte para os jovens dessa localidade. Ainda em seu discurso,
comentou sobre o descaso do governo com a BR 101, citando a ocorrência de acidentes
próximo ao município de Rio Novo, considerando um desrespeito com os capixabas.
Mediante o exposto, solicitou enviou de ofício a bancada dos Deputados Federais do
Estado do Espírito Santo para que tome as providências necessárias. Fez críticas ao
governador Paulo Hartung e demais políticos por está deixando a desejar com relação
essa BR 101, falou também sobre a cobrança do pedágio e a falta manutenção dessa
rodovia. Ao finalizar seu discurso, desejou boa noite e agradeceu a todos pela atenção.
Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Tadeu Custódio que, após cumprimentar a
todos, destacou as pessoas presentes no plenário. Teceu elogios a Senhora Magali pelo
trabalho realizado no período de seis meses em que esteve como Secretária Municipal de
Agricultura. Ato contínuo, solicitou a leitura da resposta do ofício encaminhado a CESAN;
pediu para encaminhá-lo à Associação da Comunidade São Gabriel e colocou a Câmara
a disposição desta comunidade para que juntos possam tomar a devidas providências a
fim de resolver a questão das cobranças das contas de água com valores considerados
abusivos. Aparte o Vereador José Marcos de Castro também abordou sobre as alegações
da comunidade São Gabriel a respeito dos problemas tidos com a empresa CESAN.
Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio abordou sobre a implementação da
sinalização de trânsito em Muqui, parabenizando ao DETRAN pelo trabalho, mas a
população está reclamando de algumas alterações que foram feitas, por isso que
necessita da presença dos responsáveis para acertar pequenos detalhes; citando, como
exemplo, o excesso de placas de carga e descarga e a falta de sinalização na subida da
Igreja Católica. Relatou sua conversa com o Vice-Prefeito, Senhor Tadeu Eliotério, em
que falaram sobre a possibilidade de trazer o projeto do Estado “Escola viva” para Muqui.
E, por ofício, direcionado ao Governador e ao Secretário de Estado de Educação solicitou
a implantação do projeto “Escola Viva” no município para que o jovem tenha ocupação e
acesso à escola em tempo integral. Considerou esse projeto uma excelente ideia e
parabenizou o Governador pela iniciativa. Aparte o Vereador Sérgio Luiz Anequim relatou
o que foi conversado com o Senhor Paulo Roberto, Assessor do Governador, a respeito
de trazer o projeto “Escola Viva” para Muqui e solicitou ofício, em nome dos nove
vereadores, ao Governador e Vice-Governador a fim de reforçar esse pedido. Aparte a
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Vereadora Rita Maroni também expôs seu posicionamento sobre o projeto “Escola Viva”,
enfatizando a importância de aguardar o Grupo Escolar voltar a funcionar para
implementar esse projeto, justificando a necessidade de estrutura. Retomando a fala, o
Vereador Tadeu Custódio reiterou os comentários sobre a “Escola Viva”, sugeriu
agendamento de reunião com o Secretário de Educação e destacou que o Vice-Prefeito,
Senhor Tadeu Eliotério, vê com bons olhos esse projeto para Muqui. Comentou que, de
acordo com a conversa com o Prefeito, a patrol atenderá as estradas das comunidades
São Domingos e a estrada principal de São Luiz. Por ofício, agradeceu ao Prefeito por
realizar a manutenção da ponte que dá acesso à residência do Senhor Henrique de Assis.
Fez um apelo para que, assim que o tempo chuvoso firmar, possa “patrolar” as estradas
da região Terra Fria; destacou que o Prefeito está empenhado em passar a patrol nessa
estrada que pertence a BR 393; mas muitas vezes, a Prefeitura faz o trabalho e a
empresa que seria responsável pela prestação desse tipo de serviço e quem recebe do
Governo Federal. Agradeceu ao Prefeito pelos trabalhos realizados nas estradas rurais.
Aparte o Vereador Ronald Barbosa Eduardo comentou que foi informado que será
iniciado o campeonato municipal e, por ofício, direcionado ao Secretário Municipal de
Esportes, solicitando o incentivo ao esporte para que seja iniciado um campeonato de
futebol de salão e de campo. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio abordou
sobre a importância do esporte, sobretudo para as crianças. E, por ofício, pediu ao
Prefeito Municipal para que analise com carinho e atenção as indicações e as falas dos
Vereadores dessa Casa, destacando que as indicações são frutos das cobranças feitas
pela população ao Vereador. Aparte a Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro
elogiou o discurso do Vereador Tadeu Custódio e pediu que o Prefeito passe para os
Secretários aquilo que está sendo cobrado pelo Vereador, pois quem será beneficiado
será a população e ele mesmo como Prefeito. Disse ainda que o Vereador não precisa
fazer projeto, pois o povo é quem o faz ao cobrar, ao expor as suas necessidades e as
suas ideias. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reiterou que o envio das
indicações e demais pedidos é uma forma de ajudar o Prefeito e beneficiar o Município,
pois o Vereador está em todo lugar da cidade. Solicitou ofício ao Deputado Estadual
Ferraço agradecendo pela ajuda enviada a APAE, no valor de vinte e cinco mil reais,
destacou que seria cinquenta mil reais, mas o Governo cortou cinquenta por cento.
Agradeceu ao Governador e ao Deputado Estadual por ter atendido ao seu pedido e que
estará batendo na porta de seu gabinete pedindo mais ajuda para APAE, para o Abrigo e
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para o Hospital de Muqui. Falou que também foi cobrado pelos moradores do bairro Entre
Morros a respeito dos parapeitos das pontes, e, após justificativas, pleiteou por ofício,
direcionado ao Executivo que tomem as devidas providências com relação a essas duas
pontes que estão sem parapeito e muito perigosas. Parabenizou ao Prefeito Municipal, ao
Secretário Gabriel, ao Senhor Luis Antônio Precisval, aos responsáveis pelos bois, aos
seguranças e ao Batalhão da Polícia Militar de Muqui pelo trabalho realizado durante o
carnaval de Muqui. Agradeceu ao Ministério Público e a Juíza, em nome dessa Casa, pelo
apoio dado nesse evento, citando a determinação de horário para o término do evento.
Solicitou que se façam os referidos agradecimentos por ofício em nome de todos os
Vereadores. Pediu ao Prefeito que se faça um mutirão para limpeza na cidade; e, que
veja os meios legais para contratação de braçais, pois a Prefeitura dispõe de pouca mão
de obra e que busque apoio do Ministério Público para essa contratação. Aparte o
Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido solicitou a roçada das margens das estradas
rurais. Retomando a fala, o Vereador Tadeu Custódio reforçou a necessidade de roçar as
estradas rurais, pois está sendo cobrado pelas pessoas e reiterou a necessidade de
contratação de braçais ou terceirizar uma firma para limpar a cidade, acrescentando que,
após as chuvas, o mato cresceu e a cidade está suja. Mais uma vez, afirmou que o
município não tem mão de obra suficiente e, por isso, não dá conta da demanda. Ao
finalizar seu discurso, agradeceu a presença do Senhor Juninho Prucoli, filho do ExVereador Elias Prucoli e desejou boa noite a todos. Na sequência fez uso da palavra, o
Presidente da Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim, solicitou ofício às pessoas que
trabalham no carnaval, a Polícia Militar, ao Ministério Público, ao Senhor Gabriel,
Secretário Municipal de Esportes, Cultura e Lazer; ao Prefeito Municipal, ao Senhor Zé
Carlos e sua equipe de segurança. Fez comentários sobre a relevância do carnaval de
Muqui e teceu elogios ao Secretário Gabriel e ao Senhor Luiz Antônio Princisval e sua
equipe pelos serviços prestados nesse evento. Aparte o Vereador Tadeu Custódio
solicitou envio de ofício ao Governador Paulo Hartung e a direção do Banestes pelo apoio
dado ao carnaval e acredita que sem esse auxílio o município não teria condições de
realizá-lo. Retomando a fala, o Vereador Sérgio Luiz Anequim agradeceu ao ViceGovernador, Cesar Colnago, que esteve presente no carnaval de Muqui; reiterou a
importância do apoio da Polícia Militar e parabenizou ao povo de Muqui que faz a festa
acontecer com paz. Comentou sobre a participação do povo em todos os eventos
realizados em Muqui. Cumprimentou ao Senhor Juninho Prucoli, Presidente do Grupo
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Trilheiros da Terra, que se encontrava presente no plenário. Parabenizou a Secretária
Municipal de Saúde pela preocupação em informar que a vacina contra o vírus da Febre
Amarela está disponível na unidade de saúde. Abordou sobre o empenho de um grupo de
pessoas e do próprio Prefeito Municipal em realizar a construção do muro do cemitério do
bairro Entre Morros. Solicitou envio de ofício a empresa SFRANCO que presta serviço na
estrada BR 393 e fez um apelo para que coloque o maquinário nessa estrada. Citou o que
foi dito pelo Vereador Tadeu Custódio, o qual relatou que eles fotografam o maquinário da
Prefeitura nessa estrada e, possivelmente; recebem pelos serviços. Disse que se é
responsabilidade do Governo Federal e dessa firma, que eles venham realizar o serviço.
Comentou sobre o anúncio feito pelo Presidente Michel Temer de que o PIB vem
crescendo e que o Brasil está saindo da crise financeira. Abordou sobre a preocupação
com os problemas enfrentados pela segurança pública e as medidas que foram
anunciadas pelo Governador Paulo Hartung, juntamente com o Secretário de Estado de
Segurança e que serão adotadas pelo fato do Espírito Santo fazer divisa com Rio de
Janeiro. Parabenizou ao Presidente da República pela intervenção na segurança do
Estado do Rio de Janeiro. Também em seu discurso, expôs sua satisfação em ver o
caminhão enviado a Muqui, por intermédio da emenda parlamentar da Deputada Federal
Norma Ayub, trabalhando e puxando material para jogar nas estradas. Citou o caso de um
veículo tipo Splinter, enviado ao Município pela Deputada Luzia Toledo, que ficou,
aproximadamente, dois anos parado no galpão. Solicitou envio de ofício a Deputada
Federal Norma Ayub e ao Deputado Estadual Ferraço agradecendo pelo empenho em
trazer uma faculdade de Medicina para Cachoeiro de Itapemirim, destacando a reunião
com o Ministro da Educação, Senhor Mendonça Filho, e, considerou que essa iniciativa
será de grande importância e fortalecerá o Sul do Estado. Nada mais havendo a tratar,
declarou encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia sete de
março 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, 21 de fevereiro de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS R. CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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