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

Aos sete dias do mês de março 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. Devido o Dia Internacional da
Mulher e como intuito de destacar a presença feminina no Poder Legislativo Municipal, o
Presidente da Câmara, Vereador Sérgio Luiz Anequim, concedeu a palavra a Vereadora
Rita Maroni para que a mesma pudesse iniciar a Sessão Ordinária. Fazendo uso da
palavra, a Vereadora Rita Maroni solicitou que todos fizessem um minuto de silêncio
devido o falecimento do Senhor Alécio Mateus, pai do Ex-Vereador Alessandro Mateus.
Em seguida, dando início aos trabalhos, declarou aberta a sessão sobre a proteção de
Deus e em nome da Comunidade. Ato contínuo, o Diretor-Geral, Senhor Roberto Carlos
Lívio Carrari, proferiu a leitura da mensagem bíblica. E, na sequência, todos os presentes
foram convidados a pronunciar a Oração Universal “Pai-Nosso”. Retomando a fala, o
Presidente da Câmara solicitou do Diretor-Geral a leitura do expediente do dia: Resolução Nº 001/2012 – Relação das homenageadas no Dia Internacional da Mulher; Ofício Nº 001/2018 – Da Presidente do Rotary Clube de Muqui ao Presidente da Câmara
Municipal de Muqui. Em que solicita permissão para realizar um discurso na sessão da
Câmara a fim de prestar homenagem ao Dia Internacional da Mulher; Ofício Gabinete Nº
6/2018 – Da Juíza de Direito Substituta da Comarca de Muqui, Senhora Raphaela Borges
Micheli Tolomei ao Presidente da Câmara. Agradece ao convite para participar da sessão
comemorativa ao Dia Internacional da Mulher e justifica a ausência neste evento devido a
outros compromissos anteriormente agendados. Convite: Do Presidente da Câmara
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Senhor Alexandre Barros Rodrigues aos
Vereadores da Câmara Municipal de Muqui. Convida para Workshop de abertura dos
trabalhos da ASCAMIS, no dia 08 de março do corrente ano. Lidos também comunicados
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enviados pelos gabinetes da Deputada Federal, Senhora Norma Ayub e das Deputadas
Estaduais, Senhora Eliana Dadalto e Raquel Lessa em que agradecem o convite para
Sessão Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher e informa que não poderão
participar do evento em razão de compromissos parlamentares agendados anteriormente.
Lida ainda, a mensagem enviada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Fim do pequeno expediente, passou-se a
uma singela homenagem às mulheres muquienses. O Presidente da Câmara convidou
para fazer parte da Mesa Diretora o Prefeito Municipal de Muqui, Senhor Carlos Renato
Prucoli; o Vice-Prefeito, Senhor Thadeu Eliotério da Silva; o Vereador de Atílio Vivácqua,
Senhor Thiago Gava; a Secretária Municipal de Educação, Senhora Eliane Eduardo; a
Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Marina Mendonça; o Secretário
Municipal de Agricultura, Senhor Alcinei e o Secretário Municipal de Planejamento,
Senhor Gilberto Mofate. Convidou ainda, as homenageadas a tomarem seus assentos de
destaque, sendo as Senhoras: Romélia Gonçalves Carmanhanes; Dora Lúcia Ramos
Coelho, Márcia Cristina Eleotério Sebastião; Maria da Penha Raymundo; Maria de Fátima
Braga Capetine; Marly Bine Almeida Mazza; Renata Montovanelli da Veiga; Rita de
Cássia Gaiz Mendonça e Shirley dos Santos Bettero. Ato contínuo, convidou a todos para,
de pé, acompanhassem a execução do Hino Nacional, do Hino Estado e do Hino
Município de Muqui. Em seguida, passou-se a entrega dos diplomas de Título de Mérito
às Mulheres Muquienses indicadas pelos Vereadores, na seguinte ordem: Vereador
Francisco de Assis Verly de Oliveira homenagem conferida a Senhora Dora Lúcia Ramos
Coelho; Vereador Hélio Carlos Ribeiro Candido homenagem concedida a Senhora Maria
de Fátima Braga Capetine; Vereador José Marcos de Castro prestou sua homenagem a
Senhora Shirley dos Santos Bettero; Vereador José Martins Filho homenageou a Senhora
Rita de Cássia Gaiz Mendonça; Vereadora Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro
homenageou a Senhora Romélia Gonçalves Carmanhanes; Vereador Roberto Carlos
Ravani entregou o Título de Mérito a Senhora Renata Montovaneli da Veiga; Vereador
Ronald Barbosa Eduardo homenageou a Senhora Maria da Penha Raymundo; Vereador
Tadeu Custódio homenageou a Senhora Márcia Cristina Eleotério Sebastião e o Vereador
Sérgio Luiz Anequim conferiu sua homenagem a Senhora Marly Bine Almeida Mazza.
Durante concessão dos Títulos de Mérito, cada um dos Vereadores discursou, justificando
a escolha de suas homenageadas. Encerrada as homenagens, passou-se aos
pronunciamentos das autoridades. Franqueada a palavra ao Vereador de Atílio Vivácqua,
2

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Rua Satyro França, 95 – Centro – Muqui/ES
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Senhor Thiago Gava, que após cumprimentos formais, convidou a todos para solenidade
de homenagem à Mulher Atiliense, que neste ano será representada pela Senhora Maria
Lucia Judice Sobral, que ocorrerá na Câmara de seu município. Na sequência, fez uso da
palavra o Vice-Prefeito, Senhor Thadeu Eliotério, que após cumprimentos de praxe,
salientou que todos foram sensibilizados com as homenagens concedidas pelos
Vereadores. Parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia. Destacou a importância deste
evento e definiu a mulher como um ser de coragem que tem conquistado cada dia mais o
seu espaço na sociedade, citando como exemplo, a Vereadora Rita Maroni na Câmara
Municipal. Em seguida, fez uso da palavra o Presidente da Câmara, Vereador Sérgio Luiz
Anequim, que, em seu discurso, relatou sobre a devolução de recurso financeiro feita pela
Câmara ao Município, destacando ser uma decisão tomada por todos os Vereadores
dessa Casa de Leis. Salientou o apoio dos Vereadores ao Prefeito Municipal e repassou o
cheque no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao Prefeito. Ato contínuo, fez uso da
palavra o Prefeito Municipal, Senhor Carlos Renato Prucoli, que após cumprimentar a
todos, fez suas considerações sobre a importância em homenagear a mulher devido as
funções que desempenha na sociedade. Agradeceu aos Vereadores pela devolução de
caixa feita pela Câmara à Prefeitura Municipal, destacando que representa a
responsabilidade e seriedade com dinheiro público, além de contribuir com a
administração do município. Ressaltou ainda que utilizará esse recurso para uma das
maiores demandas que é o transporte dos pacientes. Falou do enfrentamento de
dificuldades no município e que serão comprados dois carros para atender a área da
saúde. Salientou que está trabalhando e que tem o comprometimento com dinheiro
público, citando os que, semana passada, foram assinados dois convênios, um com a
APAE, via Secretária Municipal de Assistência Social e outro com Abrigo, no valor de
setenta e nove mil reais cada uma dessas instituições. Comentou sobre os recursos que
são destinados às entidades supramencionadas; relatou sobre o programa de compra
direta da agricultura familiar em que incentiva a melhoria de qualidade de vida das
pessoas mais carentes. Abordou sobre o projeto da Secretaria Municipal de Educação
que é a melhoria das unidades escolares, citando a retirada de goteiras de três escolares
do município; pintaram e limparam o jardim de infância. Disse que parecem coisas
insignificantes, mas municípios vizinhos estão fechando escolas e atrasando salários de
funcionários, mas os salários e as contas do município de Muqui estão em dia e ainda
sobra alguma coisa para se investir. Enfatizou que não existe solução para todos os
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problemas, mas faz o possível e trabalha com responsabilidade; que ouve as críticas e
não fica revoltado com elas e ainda há muito a fazer na área da saúde que tem muitos
problemas. Comentou sobre a crise econômica e a crise política enfrentadas no país
atualmente que empobreceu o cidadão brasileiro e ao perderem seus empregos vão para
o Sistema Único de Saúde e para escola pública. Comentou sobre educação pública de
qualidade oferecida no município, o atendimento da assistente social é bom; a secretaria
de agricultura está trabalhando, apoiando a diversificação e o produtor rural; a Secretaria
de cultura está trazendo recursos para o município, citando a realização do carnaval com
um custo mínimo, sendo um dos mais bonitos da história do município. Além disso, as
obras estão sendo realizadas no município e existem muitas por vir. Comentou sobre as
parcerias com deputados estaduais e federais para tentar alavancar o município, há muita
coisa pra acontecer e enquanto estiver à frente do município dará a sua contribuição a
ele. Ao finalizar seu discurso, agradeceu o apoio da Câmara Municipal, a parceria do
Vice-Prefeito, Senhor Thadeu Eliotério; parabenizou às homenageadas, a todos os
presentes e desejou um ano abençoado aos cidadãos muquienses. Retomando uso da
palavra, o Presidente da Câmara homenageou a Vereadora Rita Maroni presenteando
com um buquê de flores. No uso da palavra, o Prefeito Municipal, Senhor Carlos Renato
Prúcoli, comunicou o aniversário do Vereador Sérgio Luiz Anequim e pediu a todos que
cantassem parabéns para ele. Retomando a fala, o Presidente da Câmara agradeceu a
todos que o parabenizou e encerrou a sessão. Nada mais havendo a tratar, declarou
encerrada esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia vinte e um 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, 07 de março de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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