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

Aos quatro dias do mês de abril 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 vinte e um de
março de dois mil e dezoito, sendo aprovada conforme redigida. Em seguida, passou-se
ao pequeno expediente com a leitura dos documentos recebidos. Convites: - A
Assembleia Legislativa do Espírito Santo/Escola do Legislativo Des. Antônio José Miguel
Feu Rosa/Casa do Vereador convida para Workshop de Oratória: Comunicação e
Técnicas para falar em público – Dia: 20/04, sexta-feira, com início às 09:30h e término às
16:30h; - A Assembleia Legislativa do Espírito Santo e a Comissão de Saúde e
Saneamento, presidida pelo Exmo. Deputado Doutor Hércules, convidam a todos para a
“Audiência Pública sobre a Gestão dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo
– Crise hídrica e cobrança pelo uso da água”, dia: 12 de abril, quinta-feira. Horário: 15
horas; Local: Plenário Dirceu Cardoso – Assembleia Legislativa; - A Assembleia
Legislativa do Espírito Santo, através do Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Saúde e
Saneamento, Deputado Doutor Hércules, em parceria com a Comissão de Direito Médico
e Saúde e Terceiro Setor da OAB/ES, convida a todos para a Audiência Pública que
debaterá a Prestação de Serviços Públicos de Saúde na Região Sul. Dia: 13 de abril,
sexta-feira. Horário: 16h. Local: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim; - A
Associação Agricultura Forte, por meio de Seu Presidente, Edivaldo Permanhane, e a
UFES, por meio de seu responsável, Marcelo Barreto, convidam Vossa Senhoria a
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participar do evento “Tecnologias de Aplicação de Defensivos Agrícolas: Dia de Campo e
Ciclo de Palestras” a ser realizado no dia 05/04/2018, a partir das 7h, no CEUNES, em
São Mateus/ES; - XII Fórum de políticas públicas para mulher, vítima de violência
doméstica e familiar, a ser realizado no dia 12 de abril do corrente ano, no Plenário Dirceu
Cardoso, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Findo o pequeno
expediente, passou-se à Ordem do Dia. Conforme solicitado pela Presidência, o DiretorGeral proferiu a leitura do Projeto de Lei Nº 028/2017 que cria o projeto de
apadrinhamento afetivo para o Município de Muqui e dá outras providências. O Parecer
da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura
Municipal. Do Relator: Trata-se de projeto de lei, que versa sobre a criação de Projeto de
apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes acolhidos e sob a responsabilidade do
Município de Muqui, visando dar-lhes amparo nos termos e conformidade com o Estatuto
da Criança e o Adolescente, Lei 8.069/90. Projeto de iniciativa do Prefeito Municipal,
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. Consigna que nada há que
seja necessário alterar, podendo ser apreciada a matéria conforme redigida. É como vota.
Relator, Roberto Carlos Ravani. Os demais membros fazem coro com o Senhor Relator. É
como votam, a Presidente: Rita de Cássia Maroni Bastos Ribeiro e o Secretário, José
Martins Filho. Posto em discussão o Projeto de Lei Nº 028/2017, fez uso da palavra a
Vereadora Rita Maroni que em seu discurso informou que esse projeto veio do Executivo,
não traz nenhum ônus, sendo algo de iniciativa espontânea, destacou a importância de
surgirem essas famílias para acolher às crianças em um feriado ou final de semana para
dar a elas atenção e mostrar como é um modelo de família. Ressaltou que o projeto
possuem requisitos para que as pessoas possam acolher a essas crianças. Comentou
sobre a necessidade de surgirem voluntários para esse projeto, dizendo que o trabalho
voluntário é algo que envolve amor e, para exemplificar, citou uma passagem de Madre
Tereza de Calcutá. Reiterou a importância desse projeto por envolver amor ao próximo.
Comentou sobre a necessidade de se ter um lugar para acolher as crianças que, por
algum motivo, passam pelo Conselho Tutelar. Na sequência, fez uso da palavra o
Vereador José Marcos de Castro salientou a importância de não acolher somente a
criança, mas o adulto também, porque muitos não têm o que comer. E que a atitudes
devem ser não por dinheiro; e sim, por amor, porque quem quer ganhar dinheiro não faz
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trabalho social, somente desenvolve a área social quem tem amor a oferecer. Enfatizou
que esse é o momento dos Vereadores mobilizar a sociedade para acolher a esse projeto,
porque não adianta aprová-lo se não “tocar no coração” das pessoas. Convocou a todos
para que possam fazer a diferença. Posto em votação, o Projeto de Lei Nº 028/2017 foi
aprovado por unanimidade. Na sequência, o Diretor-Geral, proferiu a Leitura do Projeto de
Lei Nº 004/2018 que ratifica deliberação da Assembleia Geral CIM Polo Sul que autoriza o
ingresso de novo municípios consorciados e dá outras providências. O Parecer da
Comissão Permanente de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura Municipal.
Do Relator: Trata-se de Projeto de Lei, que versa sobre o ingresso de novos municípios
consorciados ao consórcio CIM POLO SUL com objetivo de dá formalidade ao disposto
no art. 35, XIV da Lei Orgânica do Município. Projeto de iniciativa do Prefeito Municipal,
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. Consigna que nada há que
seja necessário alterar, podendo ser apreciada a matéria conforme redigida. É como vota,
o relator: Roberto Carlos Ravani. Os demais membros fazem coro com o Relator. É como
votam a Presidente, Rita de Cássia Maroni Ribeiro e o Secretário José Martins Filho.
Posto o Projeto de Lei Nº 004/2018 em discussão, porém como não houve Vereadores
que quisessem se manifestar quanto à matéria, passou-se para a votação sendo o
mesmo aprovado por sete votos a favor e um contra. Ato contínuo, lido os seguintes
Requerimentos: - Requerimento Plenário Nº006/2018 - Do Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido ao Secretário Municipal de Administração. Requer que seja enviada a essa Casa
as seguintes informações: Quem serão as pessoas contempladas com as casinhas do
Alto Boa Esperança e qual o critério a ser utilizado para essa distribuição. Posto em
votação, o referido requerimento foi aprovado por unanimidade. - Requerimento Plenário
Nº 007/2018 – Do Vereador Tadeu Custódio à Secretária Municipal de Assistência Social.
Requer sejam enviadas as seguintes informações: Enviar relatório com cópia de extrato
bancário do saldo das contas correntes atualizadas até a presente data; bem como
informar a que convênios e programas estão vinculados e qual sua origem. Posto em
votação,

o

requerimento

supracitado

foi

aprovado

por

unanimidade.

Dando

prosseguimento, o Presidente da Mesa Diretora solicitou do Diretor-Geral a leitura das
seguintes indicações: - Indicação Nº 009/2018 – Do Vereador Hélio Carlos Ribeiro
Candido ao Excelentíssimo Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito Municipal. Indicando3
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lhe: Que sejam viabilizadas condições para a confecção de uma galeria junto à vala que
corre a céu aberto no bairro São Pedro, nessa cidade. Após leitura da justificativa, a
referida indicação foi à votação, sendo aprovada por unanimidade. – Indicação Nº
010/2018 – Do Vereador Roberto Carlos Ravani ao Excelentíssimo Senhor Carlos Renato
Prucoli, Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Que seja providenciada a transferência da
farmácia básica que funciona na secretaria de saúde para o hospital maternidade Dr.
Aluísio Filgueiras a fim de possibilitar o seu funcionamento por 24 horas ininterruptas.
Após leitura da justificativa, a referida indicação foi à votação, sendo aprovada por
unanimidade. – Indicação Nº 011/2018 Do Vereador Roberto Carlos Ravani ao
Excelentíssimo Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito Municipal. Indicando-lhe: A
aquisição de um veículo caminhão guincho prancha de pequeno porte para carregar o
trator de pequeno porte. Após leitura da justificativa, a referida indicação foi à votação,
sendo aprovada por unanimidade. – Indicação Nº012/2018 Da Vereadora Rita de Cássia
Maroni B. Ribeiro ao Excelentíssimo Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito Municipal.
Indicando-lhe: Seja elaborado Projeto de Lei criando no Município de Muqui, o “Dia de
Ação Solidária”, englobando-se questões como: higiene bucal, controle da hipertensão
arterial, controle de glicose e tipagem sanguínea. Após leitura da justificativa, a referida
indicação foi à votação, sendo aprovada por unanimidade. – Indicação Nº 013/2018 Da
Vereadora Rita de Cássia Maroni B. Ribeiro ao Excelentíssimo Senhor Carlos Renato
Prucoli, Prefeito Municipal. Indicando-lhe: Que sejam viabilizadas condições para a
elaboração de um projeto consignando “Academia na Praça” a ser instalada junto ao
Jardim da Boa Esperança. Após leitura da justificativa, a referida indicação foi à votação,
sendo aprovada por unanimidade. – Indicação Nº 014/2018 Da Vereadora Rita de Cássia
Maroni B. Ribeiro ao Excelentíssimo Senhor Carlos Renato Prucoli, Prefeito Municipal.
Indicando-lhe: Que sejam viabilizadas condições para a instalação de latões de lixo para
coleta nas ruas de Muqui. Após leitura da justificativa, a referida indicação foi à votação,
sendo 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. Com a palavra o
Vereador Roberto Carlos Ravani, após cumprimentar a todos, comentou sobre sua
indicação a respeito do caminhão prancha que terá muita serventia, citando como
exemplo, o tempo gasto de, aproximadamente, sete a oito horas para o trator chegar até
uma localidade para atender a um produtor. Questionou ao Presidente da Câmara e aos
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demais Vereadores se esse trator pode atender outros municípios. Reiterou sobre a
necessidade desse guincho prancha para atender com maior rapidez ao produtor rural e,
até mesmo, para rebocar um carro quebrado. Aparte o Vereador José Marcos de Castro
questionou se ele sabia para onde esse trator estava indo. O Vereador Roberto Carlos
Ravani respondeu que, indo e vindo esse trator deve ter gasto por volta de dez horas e
estava no município de Mimoso. Abordou sobre a iluminação pública, dizendo que esteve
na Prefeitura e obteve uma resposta bem agradável que, nessa semana ou na próxima, a
empresa Cristal começará os trabalhos. Comentou sobre a necessidade de três em três
meses realizar a limpeza e a roçada do matagal do rio do município, destacando que o
serviço não está sendo feito pelo fato do Prefeito não pagar o adicional aos funcionários
da prefeitura. Discorreu sobre as máquinas destinadas para atendimento do agricultor,
ressaltando as estradas danificadas nas localidades rurais do município. Aparte o
Vereador Sérgio Luiz Anequim disse que no período de sete meses, em que esteve a
frente do município, terceirizou uma empresa para limpeza do rio; isso não quer dizer que
não quis pagar o que a lei permite ao funcionário; não pagou porque não tinha o dinheiro;
o percentual estava alto e não podia ultrapassá-lo. Retomando a fala, o Vereador Roberto
Carlos Ravani disse que tem conhecimento que não pode passar do percentual, mas se
tiver condições de fazer, esse dinheiro seria muito bem empregado. Interrompendo, o
Vereador Sérgio Luiz Anequim disse que concorda com o que foi dito pelo Vereador
Roberto Carlos Ravani e que conversou com o Prefeito sobre a necessidade de limpar o
rio o mais rápido possível. Retomando a fala, o Vereador Roberto Carlos Ravani disse
que no período em que o Vereador Sérgio Luiz Anequim, assumiu a Prefeitura o rio ficou
limpo por bastante tempo. Agradeceu a equipe que passa nas casas colocando veneno e
que realizam esse trabalho com muito empenho. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e
desejou boa noite a todos. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador José Marcos de
Castro que, após cumprimentar a todos, disse que gostaria de fazer uma correção, pois,
às vezes, se empolga em um discurso e atinge uma pessoa equivocadamente. Na sessão
passada, quando se remeteu a desmando, não se referiu a funcionário do município; e
sim, do desmando por parte do Secretário e do Prefeito, no sentido de cobrar do
Secretário. Comentou sobre a nomeação de Secretário feita pelo Prefeito. Falou da sua
expectativa para que o Prefeito Renato brilhe, não tem interesse de atrapalhar a ele, mas
sempre cobrará melhorias para o bem estar da população e quer que o município
desenvolva. Salientou que existem secretários que estão fazendo por merecer e pediu
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para que todos possam agir da mesma forma. Por ofício, direcionado ao Prefeito Renato,
pediu para que envie uma equipe para realizar a limpeza na beirada da Secretaria de
Saúde, no hospital infantil, que está suja, com poeira e com mato com quase um metro de
altura. Além disso, precisa mandar o caminhão pipa lavar a rua e mandar limpar ao
entorno desta secretaria. Fez uma correção, dizendo que, na sessão passada, quando
falou sobre a sujeira e a proliferação de ratos no Hospital Maternidade, não quis atingir a
Senhora Solange, porque quando se cobra do Secretário é o Secretário que deve dar
conta de resolver o problema e não o funcionário que já está sobrecarregado de
responsabilidades e não são eles que devem dar conta da proliferação de ratos não.
Disse que o rato se combate por meio de uma equipe da vigilância sanitária ou
profissional preparado para isso. Reiterou o pedido de perdão se atingiu alguém, porque
não foi sua intenção, mas continuará cobrando da secretaria. Agradeceu ao Prefeito
Renato por ter enviado dois caminhões de entulho à Comunidade Santa Rita, próximo ao
popular “Carioca” para que pudesse concluir a ponte encabeçada por essa comunidade,
conforme havia solicitado na sessão passada. Disse que sabe cobrar e agradecer
também e que se considera um Vereador atuante. Abordou sobre a questão do
maquinário abordado pelo Vereador Roberto Carlos Ravani em seu discurso, fazendo
criticas a situação das estradas rurais danificadas e que não estão recebendo
manutenção enquanto a máquina estava em outro município, pois existe muito a ser feito
em Muqui. Comentou que, em mandatos anteriores, quando não se conseguia carro na
Secretaria de Saúde alugavam uma “Van” para atender aos pacientes e sugeriu ao atual
Prefeito que fizesse o mesmo. Demostrou sua indignação sobre a falta de veículo para
transportar os pacientes em tratamento médico agendados em outros municípios,
destacando que a eleição está chegando e estarão “batendo na porta” das pessoas,
pedindo para que elas fiquem atentas, questionando se foram atendidos quando procurou
atendimento na secretaria de saúde e um maquinário. Por ofício, direcionado ao Prefeito,
pedindo para que analise o que é ser pobre e necessitado de atendimento na área da
saúde e que contrate ou alugue uma “Van” enquanto o transporte da Prefeitura não está
liberado para atender ao povo. Abordou sobre a situação do micro-ônibus que atende a
Secretaria de Saúde, destacando que não entende o porquê esse veículo não funciona e
está constantemente com defeito em pouco tempo de uso. Dispôs-se a fazer uma
“vaquinha” para consertar esse micro-ônibus, porque tem o interesse de ver a saúde
funcionando. Ao finalizar seu discurso, agradeceu e desejou boa noite a todos. Na
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sequência, o Presidente da Câmara comentou sobre o projeto de apadrinhamento,
citando, como exemplo, o Senhor Ozorinho que apadrinhou o Vereador Tadeu Custódio e
o parabenizou por essa iniciativa. Dando continuidade, fez uso da palavra o Vereador
Ronald Barbosa Eduardo, comentou sobre as cobranças e as criticas feitas pelas redes
sociais, sobretudo quando tentam desqualificar o Vereador sem conhecer seu trabalho,
destacando como lida com as críticas. Comentou sobre a importância da presença de
Deus e amor ao próximo para o bom andamento da administração. Abordou sobre as
suas indicações de projetos e a sua preferência por falar na tribuna o que precisa ser feito
no município. Salientou que sua comunidade Alto Boa Esperança foi bem atendida pelo
Ex-Prefeito Aluísio Filgueiras e demostrou seu orgulho de ter feito parte do partido dele,
ter sido eleito e ser representante do povo na Câmara. Ainda em seu discurso, comentou
sobre o matagal que tomou conta da Secretaria de Saúde e a falta de fisioterapeuta para
atender os pacientes, por que a profissional está com conjuntivite e não foi designado
outro profissional, citando, como exemplo, o seu próprio filho que não poderia ficar
nenhum dia sem esse tratamento. Reiterou seus comentários sobre as reclamações nas
redes sociais direcionadas aos agentes políticos e à administração pública. Disse que o
Prefeito deve se envolver mais nas causas, porque Muqui não tem emprego, o povo
humilde e carente cabe aos agentes políticos amenizar o sofrimento das pessoas, mas
isso não tem acontecido. Disse que tem visto muitos discursos acalorados, mas não tem
visto ação, porque os Vereadores cobram, mas quem tem o poder de fazer é o executivo,
citando como exemplo, a rua danificada próxima à oficina do Marquinho e a falta de
limpeza. Falou da necessidade de colocar um ônibus para transportar os alunos que
moram no alto dos morros, pois elas sobem com mochilas pesadas embaixo de sol
quente, mas não vê pretensão nenhuma da administração em fazer isso. Enfatizou que
havia um ônibus que dava carona para essas crianças e não sabe por que foi retirado.
Comentou sobre a carência da população, citando como exemplo que tem carro, mas não
leva sua filha na escola todos os dias e não tem plano de saúde, porque quer sofrer o que
o povo sofre para tentar ajudar o povo. Existem formas de ajudar o povo, mas não tem
visto intenção nenhuma de quem administra o município de assim fazer. Reiterou a
situação das crianças que sobem os morros com mochilas pesadas. Falou que o povo
deve aprender a votar para poder cobrar. Falou sobre a necessidade pediatras e que tem
ciência das dificuldades que o município atravessa, mas se deve procurar soluções para
os problemas. Solicitou ofício ao Secretário Rogerinho para providenciar a limpeza geral
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na cidade; limpeza e roçada em volta do rio, na descida da localidade Morada do Sol e na
rua do Clube Campestre. Falou das cobranças e melhorias que devem ser feitas no
município, mas que não está sendo atendidas e, por isso, está cobrando apenas a
limpeza. Comentou sobre o ofício em que solicitou poda de árvores, mas recebeu como
resposta que os funcionários não podem subir em uma determinada altura porque senão
a Prefeitura deverá arcar com quarenta por cento de periculosidade e criticou esse
posicionamento da administração, citando que é direito do funcionário em receber esse
adicional no salário. Portanto, se a administração pública não conseguiu fazer grandes
obras, que apenas cuide do que está pronto e da população. Disse que a chave da cidade
foi entregue aos agentes públicos e questionou se estão cuidando direito dela. Aparte o
Vereador Roberto Carlos Ravani solicitou envio de ofício ao Secretário Municipal de
Obras pedindo para que faça os reparos necessários na estrada após a Café Sul, sentido
a Pratinha, na estrada acesso ao Senhor Oliveira. Retomando a fala, o Vereador Ronald
Barbosa Eduardo, por ofício, direcionado ao Secretário de Obras Rogerinho, pediu para
que faça uma visita na Rua Catilia Rizzo Costa, próximo a Casa do popular “Perua”,
calçamento está ruim, com buracos e dificultando a subida dos carros nessa localidade.
Comentou sobre as qualidades do Secretário Municipal de Obras, mas falta uma “injeção
de animo” para voltar a trabalhar como antes, pelo menos se dedicando a limpeza do
Município. Abordou questões que envolvem os funcionários que prestam serviços na
prefeitura. Falou da necessidade de atender o anseio da população que não é obra; e sim
de receber atendimento médico no Posto de Saúde e medicamentos na farmacinha da
Prefeitura, sabe que é difícil, mas o Gestor deve se dedicar a isso. Agradeceu à presença
do Senhor Gilberto, agradeceu as pessoas que ouvem pelos alto-falantes. Aparte o
Vereador Sérgio Luiz Anequim informou que o Senhor João está consertando os altofalantes da cidade. Retomando a fala, o Vereador Ronald Barbosa Eduardo disse que
assim que ele terminar os reparos nos alto-falantes enviará oficio agradecendo pelos
serviços prestados, destacando a importância deste meio de comunicação para o
município, sobretudo para anúncio de notas de falecimento. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu e desejou a todos boa noite. No uso da palavra, o Vereador Sérgio Luiz
Anequim, cumprimentou e agradeceu a presença das pessoas que se encontravam no
plenário. Na sequência, fez uso da palavra a Vereadora Rita Maroni que em seu discurso
abordou sobre seus pedidos encaminhados ao executivo sobre as estradas, a limpeza do
Hospital Infantil e demais solicitações. Cobrou o carro fumacê com mais frequência na
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cidade, principalmente nas escolas, no período noturno, após o término das aulas. Cobrou
também mais atuação da vigilância nas casas do município. Abordou a questão dos
maquinários da Prefeitura e das estradas rurais danificadas, ressaltando que muitos
alunos estão faltando aula por falta de acesso. Discorreu sobre a necessidade de
confirmar o retorno dos atendimentos do Cartório Eleitoral em Muqui, pois está se
esgotando o prazo para fazer os títulos eleitorais. Explicou a importância de se ter todos
os documentos, dizendo que por conta deles se podem perder oportunidades como
estágios. Destacou também o tempo que leva para a carteira de trabalho ficar pronta.
Falou da falta de conscientização das pessoas quanto a necessidade de se ter todos os
documentos, bem como de se ter a prestação desses tipos de serviços de forma precisa e
com rapidez. Discorreu sobre a sugestão de uma ação social com a participação dos
dentistas, destacando que sessenta por cento da população brasileira não tem dente e
trinta milhões de crianças nunca foram ao dentista. Comentou que existem alunos
perdendo aulas e levando faltas o mês inteiro para irem ao dentista, e, muitas vezes, não
conseguem fazer o tratamento dentário pelo fato de falta o material ou falta profissional ou
por fazerem metade da obturação deixando a outra parte para outra consulta. Para tanto,
sugeriu um mutirão e que se faça o tratamento dentário completo, porque o aluno perde
aula e o pai perde o dia de serviço. Abordou sobre a necessidade dos latões de lixo,
dizendo que continuará pedindo e que a conscientização sobre a coleta seletiva e a
reciclagem será alcançada com o tempo. Comentou sobre a academia na praça, dizendo
ser uma reivindicação dos idosos. Salientou ainda que muitas iniciativas não precisam de
dinheiro e sim de boa vontade para realizar mutirões e ações sociais, citando, como
exemplo, o evento social realizado pela Igreja Católica. Ao finalizar seu discurso,
agradeceu e desejou boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada
esta sessão e convidou para a próxima a se realizar no dia dezoito de abril 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, 04 de abril de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM

HÉLIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO
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